
€660 000€660 000

Kjøp Kjøp Hus med 6 rom Hus med 6 rom 

Boa.: 210 m² Boa.: 210 m² 

Tomtestørrelse:Tomtestørrelse: 875 m²

Byggår:Byggår: 1970

Hoved himmelretning:Hoved himmelretning: sørøst

Utsikt:Utsikt: f jerne

Varme:Varme: oljefyring

Stikkord :Stikkord :

peis, stille og rolig 

4 soverom

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

Hus Hus VenceVence

Ser du etter en stor familievilla eller en villa med separate leiligheter? Ønsker du å
investere for en leieavkastning? Da er denne eiendommen perfekt!  Vakker
beliggenhet i naturlige omgivelser og nær fasiliteter. God tradisjonell provençalsk
konstruksjon med steinfasade, utvendige steinvegger, høye tak, doble vinduer,
travertingulv. Villaen er bygget over 3 etasjer: i første etasje en uavhengig leilighet
på 50m² (stue med peis, kjøkken, soverom + kontor, skap, bad, wc, terrasse). Villa
på 160m² fordelt på 2 etasjer : vakker stue (36m²) med peis som vender ut mot
den store terrassen, åpent kjøkken,vaskerom, soverom 1 (13,40m²) med utgang til
terrassen, kontor (10m²), bad, wc . Ovenpå: soverom 2 og 3, stue med peis (32m²)
mulighet for å gjøre det om til et ekstra soverom eller arbeidsrom som åpner ut
mot en terrasse med vakker åpen utsikt, garderobe, dusjrom, wc. Denne etasjen
har egen inngang, så det er mulig å lage et kjøkken for å få en selvstendig leilighet.
Stor terrasse med grill. Dobbel garasje/verksted - Parkeringsplasser - Automatisk
inngangsport - offentlig kloakksystem - Nylig takisolering Tomten på 875m² er
fordelt på 3 ganske smale "terrasser" og det mulig å innstallere et lite
svømmebasseng som står på bakken eller boblebad., Det elektriske anlegget bær
oppgraderes. Oppvarming : oljefyring Litt maling bør til. Les gjennom vår
kjøperguide på 354 sider på www.franskbolig.no. Eiendommen selges gjennom
FranskBolig av en samarbeidene megler. 
Utgifter og kostnader:
660 000 € byrå avgifter inkludert 


