
€1 290 000€1 290 000

Kjøp Kjøp Hem med 9 rum Hem med 9 rum 

Boyta: 350 m² Boyta: 350 m² 

Plot storlek:Plot storlek: 1500 m²

Byggår:Byggår: 1981

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: sydväst

Åsikter:Åsikter: kampanj

Kök:Kök: kök

Intern tilstand:Intern tilstand: utmärkt

Ekstern tilstand:Ekstern tilstand: bra

Index:Index:

pool, lugna, luftkonditionering, affärer till

fots 

7 sovrum

2 terrasser

1 bad

4 dusjrom

3 toalett

2 garages

3 parkering

2 kjellere

Energiklasse (dpe): Energiklasse (dpe): C

Utslipp av klimagasser (ghg): Utslipp av klimagasser (ghg): B

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

Hem Hem La Colle-sur-LoupLa Colle-sur-Loup

LA COLLE SUR LOUP NÄRA BYN Nära till alla bekvämligheter, skola och by,
fristående villa med 260m2 + 90m2 annex på en skogstomt på 1500m2. Vi hittar
på ett plan, en vacker entré med vardagsrum med öppen spis, matsal, kök och
storkök som vetter mot en stor delvis täckt terrass och poolen, ett
omklädningsrum, två sovrum, ett med privat duschrum och toalett, en gäst toalett,
ett rum med hemmabio och angränsande badrum (kan göras om eller förvandlas
efter behov). På övervåningen, ett sovrum med eget badrum med duschrum, en
toalett, ett dubbelrum med duschkabin och toalett, ett annat kommunicerande eller
fristående sovrum, en vind på 35m2. På den nedre trädgårdsnivån och i
förbindelse med bottenvåningen finns en tvättstuga, en vinkällare, ett spelrum, ett
kontor, en verkstad, ett skydd för 2 bilar. En fristående studio med pentry,
duschrum, toalett och omklädningsrum. Marken är i två huvudplankor, den första
med terrasser, poolen, utetoaletten och den andra dekorerad med fruktträd. Detta
hus är perfekt för att underhålla familj och vänner eller för att hyra i bed and
breakfast eller säsongsöppet, det är mycket välskött och ligger i ett lugnt område
nära till allt! Elavlopp, gaseldad spis, vändbar luftkonditionering i alla sovrum,
tvåglasfönster, skalbar potential, sann och rymlig bottenvåningsplan med två
ingångar (133m2), stor inomhusparkering, 12x6 saltpool! En måste se ! 
Utgifter og kostnader :
1 290 000 € byrå avgifter inkludert 


