
€480 000€480 000

Kjøp Kjøp 

Boa.: 165 m² Boa.: 165 m² 

Oppholdsrom:Oppholdsrom: 43 m²

Tomtestørrelse:Tomtestørrelse: 3750 m²

Byggår:Byggår: 2000

Hoved himmelretning:Hoved himmelretning: sør

Kjøkken:Kjøkken: I åpen løsning

Varme:Varme: elektrisk

Stikkord :Stikkord :

stille og rolig, vinduer med

dobbellagsglass, peis 

4 soverom

1 terrasse

1 bad

1 dusjrom

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

Hus Hus CallasCallas

Flott hus på 165 m2 med stor tomt på 3750 m2 .  Eiendommen er vendt mot sør og
det er ingen innsyn. Dette store tradisjonelle huset har romslige rom og boarealet
er godt utnyttet. Her er en stor stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til den
store terrassen.Det er to soveromsdeler, en i i første etasje med bad med badekar
og en oppe med bad med dusj. Dobbel garasje. Huset ble tegnet av en arkitekt - 
på tomten er det plass til et svømmebasseng og det er ellers god plass for
dyr/lekeområde for barn eller annet. , OVERFLATER FØRSTE ETASJE 1 vaskerom
3,54 m² 1 inngang 3,48 m² 1 Stue 43,85 m² 1 kjøkken 26,59 m² 1 korridor 4,87 m² 2
soverom 11,36 m², 14,21 m² 1 bad 6,2 m² 1 omkledningsrom 1,92 m² 1 toaletter
2,53 m² ANDRE ETASJE 1 gang 4,85 m² 2 soverom 10,03 m², 16,73 m² 1 kontor
6,09 m² 1 bad med dusj 4,34 m² 1 toaletter 2,35 m² Eiendommen selges gjennom
FranskBolig av en samarbeidene megler.     Les gjennom vår kjøperguide på 354
sider på www.franskbolig.no Kjøper du eller selger du en eiendom gjennom
FranskBolig, får du som norsk kunde tilgang til mange tjenester du ikke finner
andre steder, til en fornuftig pris. Mange av våre tjenester til kjøper er kostnadsfrie
(les mer på www.franskbolig.no/tjenester-kjoper  ). På
www.franskbolig.no/fordelsregister   kan du i tillegg velge to ekstra fordeler på
toppen av alt det FranskBolig tilbyr alle norske kunder 
Utgifter og kostnader:
480 000 € byrå avgifter inkludert 


