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330.000 € Appartement - Verkocht
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OMSCHRIJVING

Helderheid, ligging en renovatiemogelijkheden zijn de
troeven van deze woning.
We vinden deze woning in een prettig hoekpand, gelegen aan een verkeersvrije straat
en in het meest centrale punt van de stad.
Het uitstekende zonnige aspect van het pand staat garant voor veel natuurlijk licht
en een mooi uitzicht.
Het is momenteel een open plan om de renovatie naar de smaak van de nieuwe
eigenaren te vergemakkelijken.
Met kenmerken die in de renovatie kunnen worden verwerkt, zoals de hoge plafonds
en het aantal ramen aan de gevel, heeft dit appartement veel potentie, zoals blijkt uit
de plattegronden en infographics.
Het project is bedacht door de firma Inverston en zou ideaal zijn om er uw residentie
in het centrum van Valencia van te maken.
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Lift, Hoge plafonds, Natuurlijke lichtinval,
Gemeenschappelijk terras, ,
Dichtbij openbaarvervoer, Dubbel glas,
Exterior, Renovatie object,
Rolstoeltoegankelijk, Uitzicht
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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