
Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op zaterdag 12 januari 2019 om 10:51 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.

Uniek bouwperceel Golfresort Mexico,
Merida
Merida
97000 Merida.

 Verkocht  € 57.500,- Vraagprijs is 70% (!!) onder de officiële prijslijst.

Een uniek perceel (rustige ligging aan één zijde buren)van 1.343m² direkt aan hole 5 van de 27-holes golfcourse van
een in aanbouw zijnde Golf- & Country Club in Mérida voorzien van alle denkbare faciliteiten zoals Clubhouse,
Wellness, Spa, Beauty, Fitness, Tennis, paardrijden en privé Beach Club.

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 Mexico

Soort pand Internationaal

Laatste wijziging zaterdag 12 januari 2019

Pandinformatie
 

Perceeloppervlakte 1.343 m2

Eigendomssituatie Volledig eigendom

Contractinformatie
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Investeringsprofiel
 

Koopsom € 57.500,- Vraagprijs is 70% (!!) onder de officiële prijslijst.

Overig
 

Aanvullende informatie Op het perceel ligt toestemming voor de maximaal te bouwen oppervlakte.

Contact
 

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

Foto's

  

Kaart

De kaart van dit object is op de website beschikbaar.
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