
€214 900€214 900

Kjøp Kjøp Lägenhet med 7 rum Lägenhet med 7 rum 

Boyta: 142 m² Boyta: 142 m² 

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Åsikter:Åsikter: klart

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Index:Index:

dubbelglas, strandpromenad, lugna, Hiss,

affärer till fots, luftkonditionering, terrass 

4 sovrum

2 terrasser

2 garages

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): Unavailable

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): Unavailable

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Lägenhet Lägenhet CannesCannes

  LÅNGTIDSFÖRSÄLJNING - CANNES Croix des Gardes - eget kapital + månatliga
avbetalningar, två av tre tillgängliga lägenheter kan användas av köparen! Läge
längst ner i området Croix des Gardes med kort avstånd till det mesta, inklusive
stranden. Detta är en fastighet uppdelad i 3 lägenheter med en total boyta på 175
m². Perfekt skick. Huvudlägenheten är över 2 våningar. Boytan är 118 m² och den
består av ett stort vardagsrum (vardagsrum, matsal, öppet kök) på nästan 40 m²
och tillgång till en stor terrass på 37 m². Det stora sovrummet har eget badrum. Ett
annat sovrum har också ett eget badrum och det finns även ett badrum intill
vardagsrummet. Stor tvättstuga, källare och 2 garage. Två andra lägenheter ligger
på första våningen med varsin trädgård (trädgården är totalt ca 45 m²). En av
lägenheterna är på cirka 35 m² och erbjuder ett vardagsrum, ett öppet kök och ett
loft med sovrum och badrum. En studio på 21,70 m² har ett litet pentry och badrum
med toalett. Elektriska persienner, dubbla aluminiumfönster, 3
luftkonditioneringsapparater, 3 varmvattenberedare, etc. Varje bostad har sin egen
ingång. Användningen av huvudlägenheten och garagen är förbehållen säljaren,
resten lämnas till köparens fria förfogande. Det är med andra ord ett ovanligt
arrangemang då långtidsförsäljningar oftast inte ger någon möjlighet att bo i
fastigheten förrän säljaren har flyttat ut eller gått bort. Tillhör en bostadsrätt med 12
st. FINANSIERA: Du betalar först 200 000 €, sedan 180 månatliga avbetalningar på
1 400 €, indexerat till det franska KPI. Säljaren är en 71-årig man. Uppskattat
marknadsvärde: 606 000 €. Fastighetsskatt: 2 091 € Gemensamma kostnader:
153 € per månad. Den största fördelen med den här typen av köp är att du inte
behöver finansiera bostadsköpet med ett lån. Den största risken är att om man
inte betalar avbetalningarna i tid så förlorar man äganderätten. Kontakta
FranskBolig för mer information om detta schema, samt för detaljer om detta
objekt. BILAGOR: 2 garage 1 trädgård 45 m² 1 terrass 37 m² 1 lägenhet på 19 m² 1
lägenhet på 22 m² 1 lägenhet på 101 m² Läs igenom vår 354 sidor långa
köparguide på www.franskbolig.no. Fastigheten säljs genom FranskBolig av en
andelsmäklare. 
Utgifter og kostnader :
Nåværende årlige kostnader 1 836 €


