REF. VAL4683

180.000 € Perceel - Verkocht

Nieuwbouw perceel te koop in Godella / Rocafort, Valencia
Spanje » Valencia » Godella / Rocafort » 46110

818m²

818m²

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

VERKOCHT
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818m²

Woonoppervlakte

Perceeloppervlakte

OMSCHRIJVING

Bouwgrond te koop van 818 m² in de woonwijk Nueva
Santa Barbara in Godella. Gelegen aan een hoofd,
verstedelijkte straat, met elektriciteit en water en uitzicht
op de Sierra de La Calderona.
Zeer goed gelegen perceel in de woonwijk Nueva Santa Barbara. In een bevoorrechte
natuurlijke omgeving met uitzicht op de Sierra de La Calderona, op slechts 10
minuten rijden van de stad. 30% van het perceel is bebouwbaar.

lucasfox.co.nl/go/val4683

Het is een perceel van 818 m² dat in zijn natuurlijke staat verstedelijkt is, met alle
voorzieningen zoals gas, elektriciteit en water op het perceel geïnstalleerd. Het
gebied is verdeeld over 16 meter gevel en 50 meter diepte.

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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