
Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op woensdag 18 november 2020 om 15:11 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.

Florida, 7944 Jacks Club Drive
7944 Jacks Club Drive
FL34747 Reunion, Florida.

 Te koop   200.000 dollar, vanaf prijs

Diverse nieuwbouw villa's gelegen op een resort in Reunion, vlak onder Orlanda en per auto slechts op vijf minuten
afstand van Walt Disney World in de staat Florida.

Deze objecten variëren van vijf slaapkamers tot een keuze van maar liefst dertien slaapkamers. Deze belegging is
geschikt voor semi-permanent verblijf, verhuur of een combinatie van verhuur en eigen gebruik. Verhuur van de objecten
is mogelijk voor 5, 10 of 15 jaar. De villa's worden gebouwd op kavels tot 2.000 m². 

De grootste woning wordt sleutelklaar opgeleverd met dertien slaapkamers en twaalf badkamers, op vijf minuten afstand
van Walt Disney World Florida.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

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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Contractinformatie
 

Investeringsprofiel
 

Koopsom 200.000 dollar, vanaf prijs

Overig
 

Aanvullende informatie Algemeen:
Florida, Verenigde Staten
Internet: http://www.allesoverflorida.nl/
Inwoners Florida: ca. 19.890.000
Oppervlakte Florda: ca. 170.451 km²

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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