Sea Side Suite 4
Kralendijk
Vraagprijs: $850.000,- k.k.
Harbourtown Real Estate - Kaya L.D. Gerharts 20 - Bonaire, Caribisch Nederland
www.harbourtownbonaire.com - Info@harbourtownbonaire.com - Tel (+599) 717 5539

Indeling
Prachtige ligging aan de boulevard net buiten
het centrum van Kralendijk op loopafstand van
restaurants en bars.
Toegang tot het complex middels trap of lift.
Men betreedt het appartement via een lange
gang waar de drie ruime slaapkamers met luxe
en-suite badkamer zijn gesitueerd.

‘Prachtige ligging aan de
boulevard net buiten het
centrum van Kralendijk’
De slaapkamers zijn uiteraard voorzien van
inbouwkasten en airconditioning. In de gang
vindt men tevens het gastentoilet. Voorts een
zeer ruime woonkamer met airconditioning die
middels een schuifpui toegang biedt tot het
grote overdekte terras met een werkelijk
schitterend uitzicht over zee. De prachtige luxe
open keuken is uiteraard voorzien van alle
apparatuur waaronder een speciale
wijnkoeling. Dit mooie complex zal worden
omgeven door een onderhoudsvriendelijke
tropische tuin met aan de zeezijde een
gemeenschappelijk zwembad met jacuzzi. Ieder
appartement heeft tevens twee prive
parkeerplaatsen en een eigen berging in de
kelderruimte.

DETAILS
OVER
HET
HUIS

+ Aan de boulevard
+ Gemeenschappelijk zwembad met jacuzzi
+ Twee prive parkeerplaatsen
+ Eigen berging in de kelderruimte

Woonoppervlak:

205m2

Aantal verdiepingen:

1

Slaapkamers:

3

Badkamers:

3

Bouwjaar:

2010

Gemeubileerd:

Ja

Winkels,
restaurants en bars
op loopafstand

VASTE KOSTEN

KOSTEN KOPER

Vastgoedbelasting: 0,91% x waarde

De kosten voor overdracht (kosten koper)

onroerend goed (indien tweede woning).

zijn voor rekening van koper tenzij

Belastingvrije voet: $ 70.000,-. Over de

uitdrukkelijk anders vermeld of overeen

eventuele inkomsten van Verhuur wordt

gekomen. Deze bestaan uit 5%

geen belasting geheven. Grondbelasting

overdrachtsbelasting, notariskosten en

(hoofdverblijf): 0.345% x waarde onroerend

registratiekosten kadaster.

goed.
Deze brochure is met zorg en op basis van de aan
ons verstrekte informatie samen gesteld.
Aan de inhoud, teksten en eventuele drukfouten
kunnen geen rechten worden ontleend.

