
REF. VALR10735

1.800 € Per maand Appartement - Te huur
Excellent 2 Slaapkamer appartement met 8m² terras te huur in El Pilar, Valencia
Spanje »  Valencia »  Valencia City »  El Pilar »  46001

2
Slaapkamers  

2
Badkamers  

95m²
Plattegrond  

8m²
Terras

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.co.nl Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Een prachtig designhuis dat traditionele elementen
combineert met moderne afwerkingen, dicht bij Mercado
Central, in de wijk Cuitat Vella in Valencia.

Deze duplex van 95 m² is te vinden in Pilar, in een gebouw uit 1910 dat volledig is
gerenoveerd en zijn originele wenteltrap heeft behouden.

De woning profiteert van een overvloed aan natuurlijke lichtinval, met uitzicht over
de straat, en heeft een beveiligingssysteem via een digitale toegangscode.

Het appartement combineert traditionele elementen, zoals hoge, gewelfde plafonds
en zichtbaar metselwerk, met moderne afwerkingen en materialen zoals glas en
metaal, waardoor een gezellige sfeer met een bijzondere charme ontstaat.

Op de benedenverdieping vinden we een ruime, rustige en lichte woonkamer. Deze
kamer beschikt ook over een groot glazen scherm/videoprojector die elektronisch
kan worden uitgebreid. Naast de woonkamer is de open, volledig uitgeruste keuken.
Ten slotte is er een en-suite slaapkamer met kasten met binnenverlichting.

De bovenverdieping, de verdieping waar u binnenkomt, bestaat uit een gerenoveerde
badkamer en slaapkamer die, afhankelijk van de voorkeuren van de nieuwe eigenaar,
kunnen worden gebruikt als een extra tweepersoonsslaapkamer of kantoor.

De woning heeft ook toegang tot 2 binnenpatio's van in totaal 8 m² en is voorzien van
airconditioning, verwarming en dubbele beglazing, waardoor het ideaal is om het
hele jaar door te wonen.

Deze prachtige duplex zou ideaal zijn voor zowel investeerders als kleine gezinnen.

lucasfox.co.nl/go/valr10735

Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Gerenoveerd, Exterior, Dubbel glas,
Diervriendelijk, Dichtbij openbaarvervoer,
Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.

Nu beschikbaar!
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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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