Apartment Lensheuvel
Lensheuvel, Reusel
51.3607109, 5.1590807

Luxueuze loft (onderdeel van een vrijstaande villa)Dit nieuwe appartement wordt gekenmerkt
door zijn moderne, warme karakter en sfeer, met hoogwaardig woongenot aan kwaliteit, comfort en
luxe, waarbij uw maximale privacy en rust centraal staan.In de directe nabijheid van het centrum van
Reusel met alle winkels en diensten die u nodig heeft.Deze loft is gunstig gelegen in een landelijk
gebied op een fraai perceel, met een groot buiten terras van ca 25m2 en zicht op een onder
architectuur aangelegde tuin. De ligging van het appartement is op het zuiden waardoor u maximaal
kunt genieten van de zon.De woning biedt o. a. een royale inkomsthal, fraai volledig betegeld toilet,
1 slaapkamer, fraaie inloopdouche met wastafel, grote living, een volledig ingerichte moderne
keuken, royaal terras, tuin en privÃ© parking, berging, elektronische op afstand bedienbare
toegangspoort met camerabewaking op het buitenterrein. De loft is voorzien van een
koelsysteem.De living is ruim (ca 44m&sup2;) en staat in rechtstreekse verbinding met de volledig
ingerichte keuken. Door de vele hoge ramen en glas pui komt lichtinval maximaal tot zijn recht.De
badkamer kenmerkt zich door zijn ruimte met een fraaie inloopdouche, bad meubel voorzien van
een wastafel. De accommodatie is volledig voor u ingericht en kenmerkt zich door zijn sfeer en
warmte waarbij uw persoonlijke woonwensen uiteraard bespreekbaar zijn.De ligging is gunstig.
Woon &ndash; werk verkeer ten opzichte van Philips High Tech Campus en ASML met een korte
verbinding via de A67 richting Veldhoven en Eindhoven.&nbsp;&nbsp;

Overzicht
Doel: Huur

Type: Appartement

Gebied: 50-100m2

Woonoppervlakte: 85m2

Energy efficiency: -

Badkamers: 1

Slaapkamers: 1

Binnen voorzieningen
Smart TV

Vaatwasser

Verwarming

Internet

Wasmachine

Apart toilet

Droger

Handdoeken/Beddengoed

Strijkijzer

Laptop vriendelijke werkplek

Buiten voorzieningen
Eigen parkeerplaats

Tuin

Agent Details
Name: Swan Short Stay
Telefoonnummer: +31 13 822 83 06
Mail: info@swanshortstay.nl
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