
€660 000€660 000

Kjøp Kjøp Hem med 6 rum Hem med 6 rum 

Boyta: 210 m² Boyta: 210 m² 

Plot storlek:Plot storlek: 875 m²

Byggår:Byggår: 1970

Huvudsaklig himmelriktning:Huvudsaklig himmelriktning: Sydöstra

Åsikter:Åsikter: klart

Varme:Varme: eldningsolja

Index:Index:

eldstad, lugna 

4 sovrum

2 terrasser

2 bad

1 dusjrom

3 toalett

1 garasje

2 parkering

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 VenceVence

Letar du efter en stor familjevilla eller en villa med separata lägenheter? Vill du
investera för en hyresavkastning? Då är denna fastighet perfekt! Vackert läge i
natursköna omgivningar och nära till bekvämligheter. Bra traditionell provensalsk
konstruktion med stenfasad, yttre stenväggar, högt i tak, tvåglasfönster,
travertingolv. Villan är byggd över 3 våningar: på första våningen en fristående
lägenhet på 50m² (vardagsrum med öppen spis, kök, sovrum + kontor, skåp,
badrum, wc, terrass). Villa på 160m² fördelat på 2 våningar: vackert vardagsrum
(36m²) med öppen spis som vetter mot den stora terrassen, öppet kök, tvättstuga,
sovrum 1 (13,40m²) med utgång till terrassen, kontor (10m²), badrum, wc. På
övervåningen: sovrum 2 och 3, vardagsrum med öppen spis (32m²) möjlighet att
göra om det till ett extra sovrum eller arbetsrum som vetter mot en terrass med
vacker öppen utsikt, garderob, duschrum, wc. Denna våning har egen ingång, så
det är möjligt att skapa ett kök för att få en fristående lägenhet. Stor terrass med
grill. Dubbelgarage/verkstad - Parkeringsplatser - Automatisk infartsport - allmänt
avloppssystem - Nyligen genomförd takisolering Tomten på 875m² är uppdelad i 3
ganska smala "terrasser" och det är möjligt att installera en liten pool som står på
marken eller en badtunna., Elsystemet behöver uppgraderas. Uppvärmning:
oljeuppvärmning Lite färg behövs. Läs igenom vår 354 sidor långa köparguide på
www.franskbolig.no. Fastigheten säljs genom FranskBolig av en andelsmäklare. 
Utgifter og kostnader :
660 000 € byrå avgifter inkludert 


