Beleggingspand Costa Blanca, Spain
Denia, Alicante, Javea area.
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Verkocht € 1.130.000,-

5 Bungalows in Denia, Alicante - Costa Blanca, Spain: New luxury furnished bungalows, with 2 or 3 bedrooms. Fully
equipped kitchen with everything you may need. Heating and air-conditioning in every room for your connivance.
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Satellite TV, parking available. Closed garden and patio for your privacy. Communal swimming pools and tennis-fields.
Les Deveses Playa II is a bungalow-area, situated about 10 kilometers north of Denia and close to the 18-holes Oliva
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Nova Golf. It is just 15 minutes drive to the mountains

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
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Beleggingspanden.nl kan geschieden.

Algemeen

Spanje
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Land

maandag 13 maart 2006

w
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Laatste wijziging

Internationaal

Pandinformatie
Perceeloppervlakte

190 m2

Vloeroppervlakte

84 m2
190 m2 per bungalow
All bungalows have 3 bedrooms, two bedrooms on the ground floor and one
bedroom with bathroom on the first floor.

Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op vrijdag 7 oktober 2016 om 4:46 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.

Bouwjaar

2004

Bereikbaarheid

Very good and nice location. Appr. 400 meters from the sea

Contractinformatie
Investeringsprofiel
Koopsom

€ 1.130.000,-

Return of Investment 5%
Annual 10% added value (according to the media and other sources)
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The bungalows are for sale in a package deal or separtely.

Contact

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

De kaart van dit object is op de website beschikbaar.
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