KANTOOR BEERSE
Gasthuisstraat 21 , 2340 Beerse
Telefoonnummer: 014 61 61 64

TE KOOP - BUITENGEWOON HUIS
Rojales

€ 419.500
Ref. 3673390

Aantal slaapkamers: 4

Bew. opp.: 190m²

Aantal badkamers: 3

Grond opp.: 400m²

Beschikbaarheid: onmiddellijk

E-mail: info@vastgoedpartners.be

OMSCHRIJVING
Prijzen vanaf € 419 500 – € 469 250 (keyready) Villa Dalia is een fantastische design villa die aan al uw behoeften voldoet. Ook
verkrijgbaar met optie met 4 slaapkamers. Klaar om te verhuizen met voltooiing in juni 2018. De 190 m2 is verdeeld over 2
verdiepingen. Op de begane grond vindt u een grote open keuken, een mooie eethoek en een grote woonkamer met een plafond
met dubbele hoogte en panoramische ramen helemaal naar boven, een slaapkamer met eigen badkamer, een toilet en een
wasruimte. Slaapkamer, keuken en woonkamer heeft ramen / schuifdeuren met een mooi uitzicht op het grote betegelde terras /
zwembad van 92 m2. Het is ook een garage van 18 m2 of als u de vierde slaapkamer nodig heeft. Op de eerste verdieping heeft
u een slaapkamer met een eigen badkamer en een klein balkon. Aan de andere kant vindt u de hoofdslaapkamer met eigen
badkamer en een inloopkast. U hebt ook toegang tot een groot balkon van 44 m2. Laguna villas bevindt zich in Quesada, Rojales.
Met uitzicht op het zoutmeer La Mata. Het 5-sterrenhotel Laguna Spa ligt op slechts 5 minuten afstand. En ligt op slechts 5
minuten van de N332 richting Montesinos van Guardamar. Op korte afstand van de golfbaan en alle faciliteiten. Slechts 30
minuten van de luchthaven van Alicante. De ontwikkeling heeft ook 24/7 beveiligingsservice met camera’s. Met privé zwembad
van 4m2 x 8m2, off-road parking, airconditioning, aangelegde tuin en dubbele beglazing inbegrepen in de prijs. Perceel; 400m2

FINANCIEEL

TERREIN

Prijs: € 419.500,00

Grondoppervlakte: 400,00 m²

Beschikbaarheid: Onmiddellijk

Tuin: Ja

GEBOUW

STEDENBOUW

Bewoonbare oppervlakte: 190,00 m²

Bestemming: Niet meegedeeld

Nieuwbouw: Ja

Bouwvergunning: Niet meegedeeld

Staat: Nieuw

Verkavelingsvergunning: Niet meegedeeld
Voorkooprecht: Niet meegedeeld
Dagvaarding: Niet meegedeeld

