TE KOOP

Excl. Villa te Benahavis
29678 Benahavis

€ 2.950.000
5

5

DROMEN WORDEN WERKELIJKHEID!
Het concept van deze villa in Andalusische stijl is geïnspireerd op zijn bevoorrechte locatie en uitzonderlijke uitzichten.
De 3 niveaus zijn toegankelijk via prachtige trappen en een moderne lift.
De traditionele daken samen met een reconstructie van een Andalusische patio, creëren een gezellige en open omgeving in het
interieur van het huis.
Alle slaapkamers hebben inloopkasten en een luxe badkamer.
Ontspan op het terras en kijk naar de horizon met het geluid van water dat vanuit het zwembad één verdieping lager valt.
Alle materialen die gebruikt worden in deze villa zijn van hoge kwaliteit, alleen de beste marmers, hout en timmerwerk komen in
aanmerking voor deze luxe uitvoering.
Ontworpen met behulp van de nieuwste technieken om een ecologische en onderhoud vriendelijke villa te krijgen.
GEWELDIGE LOCATIE!
Ontdek het gevoel van een volledig panoramisch uitzicht vanuit het zuiden van Europa naar het noorden van Afrika.
Leg Gibraltar en Marokko vast op één foto.
Stel je voor dat je wakker wordt in een natuurlijk openluchtmuseum, omringd door de mooiste landschappen van de Coste del
Sol.
Locatie, locatie, locatie, ... Je moet dit stukje land gezien hebben waarop deze prachtige villa komt!
Prijs is exclusief tax en eventuele bijkomende opties.
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OBJECTGEGEVENS

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

22692
Op aanvraag

Prijs:
Bewoonbare oppervlakte:

Individueel EPC waarde:

€ 2.950.000
855 m²
in aanvraag

in aanvraag

RUIMTES
Slaapkamers:
Terras:

5
Ja

Badkamers:
Tuin:

5
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

In aanvraag

FINANCIEEL
Prijs:

€ 2.950.000 BTW:

Totaal:

€ 2.950.000
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Niet onder BTW

TE KOOP

Excl. Villa te Benahavis

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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