GLOEDNIEUWE 2 EN 3 SLK APPARTEMENTEN MET ZWEMBAD TE KOOP in
Lagos
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Ref nº: AA-449SN

Appartementen

€ 370.000

Staat onroerend goed

Nieuw

Zone

Lagos

Staat

in aanbouw

Locatie

Lagos

Bouwjaar

2020

Etages

4

Lift

ja

Vloeroppervlak

141 m2

Slaapkamers

3

Badkamers

2

Toegang

asfalt

Badkamers ensuite

1

Topkwaliteit 3 slaapkamer appartementen in aanbouw in een premium woonwijk in Lagos. Gelegen net aan de buitenkant van
het mooie historische centrum van Lagos en op loopafstand van enkele van de meest mooie stranden in Europa, de jachthaven,
restaurants en alle voorzieningen. De appartementen bieden ruime woonruimtes, parkeerplaatsen in de ondergrondse garage
en een gemeenschappelijk dakterras met zwembad en zonneterras. De kwaliteit van de constructie voldoet aan de hoogste
normen met afwerkingsmaterialen van topkwaliteit en de beste energiebeoordeling (A +).
Elk appartement bestaat uit: entree, een mooie woonkamer met schuifdeuren naar het balkon, een open, moderne volledig
uitgeruste inbouwkeuken. 3 slaapkamers met inbouwkasten, waarvan er één en-suite is.
Het project zal worden afgerond in februari/maart 2020, dus nu kopen is ten zeerste aanbevolen, omdat er nu nog steeds de
voordelen zijn om één van de best beschikbare appartementen te kiezen en de mogelijkheid voor de keuze van materialen,
vloeren en kleuren!
SLECHTS EEN OVER !!

• Gloednieuw en modern

• Top kwaliteit

• Dicht bij de stranden

• Inc. parkeerplaats in de ondergrondse
garage

• Energiekwalificatie A+

• Dakterras met zwembad

• Dicht bij alle voorzieningen

• Dicht bij de jachthaven

• Mogelijkheid kiezen van kleuren en
materialen

AFSTANDEN
Winkels, bars

0.09 km ( = 0.1 mls)

Afstand naar golf

2.7 km ( = 1.7 mls)

Afstand naar strand

1.3 km ( = 0.8 mls)

Vliegveld

90 km ( = 55.9 mls)
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BINNEN
Kelder

ja

Airco

ja

Type haard

airconditioning verwarming

Centraal stofzuigsysteem

ja

Keuken open | afgesloten

open

Keuken apparatuur

Inductie kookplaat, Afzuigkap,
Afwasmachine, Oven,
Magnetron, Wasmachine

TV: satelliet | kabel

kabel

Rolluiken

electrisch

Zwembad

gemeenschappelijk

Zwembad water

chloor

Type tuin

omheinde tuin

Terras

29.2 m²

Garage

ja

Parkeerplaats

ja

Poorten

electrisch

Solar panels (verwarming,
water)

water

EXTERIEUR

TECHNISCH
Water: waterleiding

ja

Riool

gemeentelijk riool
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