
VERHUURD

REF. VALR27610

2.700 € Per maand Huis / Villa - Verhuurd
Excellent 5 Slaapkamer huis / villa met 621m² Tuin te huur in Playa Sagunto
Spanje »  Valencia »  Sagunto »  Playa de Sagunto »  46529

5
Slaapkamers  

2
Badkamers  

200m²
Plattegrond  

1.235m²
Perceeloppervlakte  

414m²
Terras  

621m²
Tuin

+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

Huis te huur op een bevoorrechte locatie, in de
ontwikkeling van Gato Montés, op een paar meter van een
van de beste stranden van Valencia: het strand van
Almardá.

Het huis heeft een perceel van 1.235 m² inclusief tuinen, een verharde ruimte rond de
ingang van het huis, een barbecue- en paellero-ruimte en parkeerplaats. Het bestaat
uit twee verdiepingen en biedt toegang vanaf verschillende punten (eetkamer,
keuken en sauna).

Op de begane grond vinden we bij binnenkomst een prachtige, ruime en lichte woon-
eetkamer met een open haard en hoge plafonds. Deze kamer sluit aan op de
bovenverdieping en heeft grote ramen en deuren met uitzicht op de tuin. Grenzend
aan de eetkamer hebben we een volledig uitgeruste keuken, ook buiten en met een
grote voorraadkast. Op de begane grond bevinden zich ook twee
tweepersoonsslaapkamers met ingebouwde kasten, een toilet en een kamer met een
spa- en doucheruimte.

Als we naar de eerste verdieping gaan, kunnen we van bovenaf de eetkamer zien en
genieten van een volledig open zicht op het huis dankzij de hoge plafonds. De
bovenverdieping beschikt over drie tweepersoonsslaapkamers, twee complete
badkamers (waarvan één privé) en een studeer- of woonkamer. Het biedt ook twee
kleine privéterrassen op het oosten van elk ongeveer 6 m².

De buitenruimte bestaat uit een open parkeerplaats met een capaciteit voor vier
voertuigen, een zwembad van 100 m², een kinderspeelplaats, een barbecueplaats,
een paellero en een berging.

Het huis is uitgerust met perimeter- en binnenbeveiliging, een oliegestookt
verwarmingssysteem met radiatoren in alle kamers en airconditioningkanalen.

Opgemerkt moet worden dat het onroerend goed vrij is van gemeenschapskosten.

Neem contact met ons op om meer informatie aan te vragen of een bezichtiging in te
plannen.

lucasfox.co.nl/go/valr27610

Terras, Prive garage, Natuurlijke lichtinval,
Volledig uitgeruste keuken, Verwarming,
Exterior, Diervriendelijk, Bijkeuken, Berging,
Barbecue, Alarm, Airconditioning

Minimale huurperiode: 12 maanden.
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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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