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Beleggingspand Chateau La
Chataigneraie

71550 Roussillon en Morvan.

 Verkocht  € 650.000,-

Chateau La Chataigneraie, bestaande uit 2 woonhuizen en 2 appartementen.
Woonhuis 1: 8 slaapkamers, 2 badkamers, zeer grote woonkamer, eetkamer, keuken, kantoor.
Woonhuis 2: 6 slaapkamers met wastafel, badkamer, grote woonkamer, keuken, kantoor.
Appartement 1: woon/slaapkamer, keuken, badkamer, terras.
Appartement 2: slaapkamer, badkamer.
Grote tuin met vijver en terrassen.
Schuur.

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 Frankrijk

Soort pand Internationaal

Laatste wijziging maandag 2 juli 2012

Pandinformatie
 

Perceeloppervlakte 5.000 m2

Vloeroppervlakte 800 m2

De gezamenlijke woonoppervlakte is 800 m².
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Eigendomssituatie Volledig eigendom

Bouwjaar 1890

Contractinformatie
 

Huurgegevens Het geheel is zeer geschikt om te verhuren aan grote groepen tot 30-40 personen,
of om 1 huis te verhuren en 1 te bewonen.
Hoge huuropbrengsten mogelijk.

Investeringsprofiel
 

Koopsom € 650.000,-

Overig
 

Aanvullende informatie Overname inventaris is bespreekbaar.

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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