TE KOOP

Excl. Villa te Marbella
29602 Marbella

prijs op aanvraag
3

3

EXCLUSIEVE MODERNE VILLAS GEBOUWD DOOR BELGISCHE ONTWIKKELAAR & BOUWFIRMA AAN DE COSTA DEL SOL!!
Het lijdt geen twijfel dat de Coste del Sol een favoriete bestemming is om een woning te bouwen.
Maar sommige mensen bouwen hun droomhuis liever zelf volgens hun eigen wensen en eisen. Ze laten zich echter vaak
ontmoedigen door de rompslomp die komt kijken bij het bouwen van een woning in het buitenland.
Deze bouwfirma maakt het bouwen van uw droomhuis aan de Costa del Sol voor eenvoudiger en aangenamer, en ontlast u van
alle aspecten die verder gaan dan het kenbaar maken van uw eisen, de keuze van een locatie, de goedkeuring van een project en
de keuze van de elementen om er het uwe van te maken, en het volgen van de werkzaamheden tot de overhandiging van de
sleutel van uw nieuwe huis. Dit alles met de hoogste kwaliteit en garanties die op de huidige markt te vinden zijn.
Kortom, zij streven ernaar om u van begin tot einde op alle vlakken de beste kwaliteit te bieden en dit volgens de noordEuropese kwaliteitsnormen.
De gemoedsrust en tevredenheid van de klant gedurende het hele ontwikkelingsproces zijn een hoofdprioriteit. De garanties van
deze bouwfirma gaan verder dan de tienjarige aansprakelijkheid vastgesteld door de Spaanse wet, die alleen op structurele
aspecten betrekking heeft.
Zij bieden 3 jaar volledige garantie voor gebouwen en installaties, en 3 jaar technisch onderhoud.
Prijzen vanaf +/- € 1.350.000 (afhankelijk van de m² bebouwing/afwerking + prijs grond).
Voor verdere informatie of een eventuele afspraak ter plaatse kan u ons steeds contacteren.
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TE KOOP
OBJECTGEGEVENS

Excl. Villa te Marbella
Referentie nr.:
Adres:
Verwarming:
EPC unieke code:

22683
Op aanvraag

Prijs:
Bewoonbare oppervlakte:

Individueel EPC waarde:

Op aanvraag
350 m²
in aanvraag

in aanvraag

RUIMTES
Slaapkamers:
Terras:

3
Ja

Badkamers:
Tuin:

3
Ja

RUIMTELIJK ORDENING
Stedenbouwkundige bestemming

Nog niet aangevraagd

Stedenbouwkundige vergunningen

Nog niet aangevraagd

Dagvaarding en herstelvordering

Nog niet aangevraagd

Voorkooprecht

Nog niet aangevraagd

Verkavelingsvergunning

Nog niet aangevraagd

Overstromingsgevoelig gebied

FINANCIEEL
Prijs:

prijs op aanvraag
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In aanvraag

TE KOOP

Excl. Villa te Marbella

Uw makelaar
Verhoeven Frank
frank@immopoint.be
0475 75 65 50

IMMO POINT VERHOEVEN
Kerkplein 2/1
2330 Merksplas

OPENINGSUREN
ma.-vrij. 09:00u – 12:30u en 14:00u – 17:00u of op afspraak.
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