
Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op donderdag 6 oktober 2016 om 21:32 uur.
Deze presentatie is met zorg samengesteld uit informatie die van de aanbieder van het beleggingspand afkomstig is.

Beleggingspanden.nl biedt deze informatie daarom aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Beleggingspanden.nl biedt zelf geen onroerend goed aan. Deze presentatie is een uitnodiging om via Beleggingspanden.nl met de

aanbieder van het beleggingspand in contact te komen.

Beleggingspand Barcelona
Carrer Román Macaya 22
08022 Barcelona.

 Verkocht  € 4.500.000,- K.K.

Het betreft een bijzonder kantoor/consulaat gebouw gelegen in een luxe wijkdeel nabij het centrum van Barcelona en
Tibidabo. Het gebouw is zeer representatief en met hoogwaardige materialen buiten en binnen afgewerkt. Het biedt vele
mogelijkheden om o.a. als hoofdvestiging te dienen van een organisatie, representatieve kantoorvestiging of een
consulaat. Er is een ruime eigen parking naast het gebouw en een eigen ondergrondse parking. Het gebouw bestaat 2
ondergrondse verdiepingen met kantoren, balie met ontvangstruimte en kantoren op begane grond en
managementkantoren op de 1e verdieping, evenals kantoren op de 2e verdieping. Er zijn boardrooms aanwezig met
volledige moderne presentatieapparatuur en audio. Er is een groot dakterras aanwezig. Het pand is voorzien van brand-
en alarmsystemen en een panoramalift. In de vraagprijs zit tevens de totale kantoorinventaris en inrichting begrepen.

Wij vragen u discreet om te gaan met deze presentatie en het beleggingspand in eerste instantie uitsluitend aan de buitenkant te bezichtigen. Er

wordt uitdrukkelijk op gewezen dat bezichtiging/inspectie en/of contact met de huurder uitsluitend in overleg met medewerkers van

Beleggingspanden.nl kan geschieden.

Algemeen  

Land Spanje

Soort pand Internationaal

Laatste wijziging dinsdag 24 mei 2016

Pandinformatie
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Investeringsprofiel
 

Koopsom € 4.500.000,- K.K.

Contact
 

Aanbieder Beleggingspanden.nl
Stefan Bassant en/of Tobias de Graaf
Business Development
Telefoon: 030 - 225 31 12
Fax: 030 - 225 80 23

Foto's

    

    

 

Kaart

De kaart van dit object is op de website beschikbaar.
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