
Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op woensdag 18 november 2020 om 15:12 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.

Marbella, Urb. Reserva de Marbella, Ctra.
Nac. 340
Urb. Reserva de Marbella, Ctra. Nac. 340
29600 Marbella.

 Te koop  € 134.930,- k.k.

Aangeboden wordt een project met 146 volledig gerenoveerde appartementen. Een beleggingsmogelijkheid met een
mooie ligging op circa 500 meter afstand van de Middellandse Zee (strand Cabopino), 30 minuten afstand van Malaga
International Airport en naast de golfbaan van Oost-Marbella "Cabopino Golf".

De appartementen zijn gerenoveerd en gelegen op een groter terrein met diverse voorzieningen als ruime tuinen,
binnenzwembaden, buitenzwembaden, een sportcentrum, een internetcafe en horeca (restaurant en een bar).

De duplex appartementen zijn ca. 80 m² groot (incl. gebouwgebonden buitenruimte) en zijn als volgt ingedeeld:
- Begane grond ca. 35 m² groot, voorzien van woonkamer, open keuken, garderobe, een badkamer en een terras aan de
voor- en achterzijde.
- Eerste verdieping ca. 17 m² groot,voorzien van slaapkamer en toilet. Tevens voorzien van een balkon.

De appartementen worden aangeboden in twee prijsklassen:

- 2 kamers vanaf € 134.930,-
- 3 kamers vanaf € 180.980,-

Via de verbindingsweg A7 is er een directe verbinding met steden als Marbella, Malaga en Fuengirola.

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.
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Soort pand Internationaal

Laatste wijziging woensdag 18 november 2020

Pandinformatie
 

Bereikbaarheid Goed.

Contractinformatie
 

Huurgegevens Er is sprake van flexibele verhuur, waarbij kan worden gehuurd per dag.

De appartementen worden aangeboden voor een huurprijs vanaf € 43,38 per dag.

Investeringsprofiel
 

Koopsom € 134.930,- k.k.

Contact
 

Aanbieder Beleggingspanden.nl
Algemeen
Telefoon: 030 - 225 31 12
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Kaart

De kaart van dit object is op de website beschikbaar.
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