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Beleggingspand Falerna
Villaggio Del Golfo, SS18, Nocera Terinese, Calabrië, Zuid-Italië
88042 Falerna, Catanzaro.

 Verkocht  € 67.500,- K.K.

Te Koop! Appartement, ver onder marktwaarde wegens dringende geldbehoefte!

Gelegen in een mooie urbanisatie met 2 gemeenschappelijke zwembaden, speeltuin, voetbal- en basketveld & 300M
privé-strand. Het resort heeft tevens een superette, restaurant “L’Aragosta”, pizzeria & tearoom. Residentie ‘Alfastar’
bestaat uit 4 appartementsblokken met 3 verdiepingen.

Indeling :
Inkom, ingerichte kitchenette met eetruimte, salon uitgevend op een groot hoek terras, omvormbaar is tot 2de
slaapkamer, badkamer en slaapkamer. Vloer Oppervlakte : 50m² Terras : 8m² + 6m²

Extra Informatie: Doorlopend appartement met terras voor- en achteraan, Airconditioning en
Privéstrand voor de bewoners van dit resort.
Volledig bemeubeld + Nieuwe wasmachine!

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 Itali

Soort pand Internationaal

Laatste wijziging dinsdag 3 november 2015
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Pandinformatie
 

Perceeloppervlakte 65 m2

Vloeroppervlakte 65 m2

Eigendomssituatie Volledig eigendom

Bouwjaar 2010

Bereikbaarheid 20 min. van Internationale luchthaven "Lamezia Terme".

Contractinformatie
 

Investeringsprofiel
 

Koopsom € 67.500,- K.K.

Overig
 

Aanvullende informatie Marktwaarde: € 80.000,-

Dezelfde appartementen worden vandaag nog steeds verkocht voor € 84.000,-.

Contact
 

Aanbieder 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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Kaart

De kaart van dit object is op de website beschikbaar.
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