REF. VALR26237

1.700 € Per maand Appartement - Te huur

Excellent 4 Slaapkamer Appartement te huur in La Xerea, Valencia
Spanje » Valencia » Valencia City » La Xerea » 46002
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Contact ons over deze woning
+34 960 077 790

valencia@lucasfox.com

lucasfox.co.nl

Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Spanje
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OMSCHRIJVING

Gerenoveerd appartement met luxe afwerking en
gloednieuw te huur in het hart van Valencia in de
bevoorrechte wijk La Xerea, Valencia.
Het pand is gevestigd in een gebouw uit de jaren 40, het werk van de Valenciaanse
architect Joaquín Rieta Síster. Het appartement heeft een oppervlakte van circa 172
m² met een grote hal met directe toegang tot de woon-eetkamer, een halfopen
keuken met moderne inrichting, een eenpersoonsslaapkamer, drie
tweepersoonsslaapkamers en twee complete badkamers.
Bij de ingang van de woning vinden we een hal, die ons naar een gezellige
woonkamer leidt. Deze ruimte heeft een woonkamer in modernistische stijl met een
Smart TV met groot scherm en volledig ingericht met meubilair van hoge kwaliteit,
evenals een eethoek voor zes personen. Aan de achterzijde bevindt zich een halfopen
keuken, modern vormgegeven en voorzien van allerhande inbouwapparatuur zoals
een wasmachine, koelkast, kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser, een
wandtelevisie en een bijzettafel.
Vanuit de woon-eetkamer gaan we door de gang waar zich een complete badkamer
bevindt, gevolgd door een eenpersoonsslaapkamer en aan het einde van de gang
vinden we de rest van de tweepersoonsslaapkamers, allemaal met ingebouwde
kasten.
Ten slotte vinden we de gerenoveerde en gloednieuwe hoofdbadkamer.
De woning heeft een verwarmingssysteem door waterradiatoren verspreid over het
hele huis en airconditioning.
De woning is in uitstekende staat met een luxe renovatie, houten vloeren in de
eetkamer en parket in de rest van het huis, evenals dubbele hoge plafonds en
origineel lijstwerk.
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lucasfox.co.nl/go/valr26237
Lift, Hoge plafonds, Houten vloeren,
Natuurlijke lichtinval, Airconditioning,
Alarm, Dichtbij openbaarvervoer,
Dubbel glas, Gerenoveerd, Inbouwkasten,
Verwarming, Volledig uitgeruste keuken
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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