
€550 000€550 000

Kjøp Kjøp Hem med 8 rum Hem med 8 rum 

Boyta: 190 m² Boyta: 190 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 46 m²

Plot storlek:Plot storlek: 5163 m²

Åsikter:Åsikter: panorama

Kök:Kök: försedd

Index:Index:

park, Double vitrage au rdc, avhärdare,

eldstad, grill, elektriska jalusier 

7 sovrum

1 terrasse

2 bad

2 toalett

1 garasje

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): Unavailable

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

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

Hem Hem BéziersBéziers

Mellan stad och landsbygd, lansby med alla bekvämligheter (restauranger, bank,
skolor, bed and breakfast, hotell, barer, stormarknader, frisör, bagerier, etc.), 15
minuter från Béziers, 20 minuter från stränderna, 15 minuter från motorvägen . I en
magnifik miljö, i en trädbevuxen och inhägnad park på 5163 m², hus på 190 m² i
två plan med ett rymligt vardagsrum som vetter mot en terrass med en hisnande
panoramautsikt, utrustat kök, 7 sovrum (varav två på bottenvåningen) , badrum,
duschrum, samt ett stort garage. Källare = Garage på 41 m² + källare och
krypgrund med teknisk tillgång till alla sanitära anläggningar för en total yta på 143
m². Bottenvåning = Entré på 11 m² + vardagsrum på 46 m² med öppen spis +
utrustat kök på 15 m² (mikrovågsugn, kyl, spis, fläkt, diskmaskin, förråd) + sovrum
på 15 m² med skåp + sovrum på 17 m² + badrum på 8 m² (dubbelt handfat,
badkar, dusch, värme) + WC på 2 m² med värme + korridor på 6 m² + tillgång till
garaget. 1:a = Avsats 17 m² + sovrum 15 m² med skåp + sovrum 18 m² + sovrum
13 m² med skåp + sovrum 12 m² + sovrum 16 m² med skåp + badrum 5,5 m²
(dusch, handfat och toalett). Utanför = Magnifik trädbevuxen och inhägnad park +
kaklad terrass på 15 m² med utsikt och grill. Extra = Dubbelglas på bottenvåningen
+ vattenavhärdare + elektriska fönsterluckor + felaktig septiktank + omgjort tak +
magnifik utsikt. Pris = 550.000 € (Vackert hus i en exceptionell miljö!) Priserna
inkluderar agentavgifter (betalda av säljare). Notariens arvode ska dessutom
betalas enligt gällande officiella kurs. 
Utgifter og kostnader :
550 000 € byrå avgifter inkludert 


