SABADECO COURT 13
SABADECO CROWN COURT
Vraagprijs: $ 1.350.000,- k.k.

Harbourtown Real Estate - Kaya L.D. Gerharts 20 - Bonaire, Caribisch Nederland
www.harbourtownbonaire.com - Info@harbourtownbonaire.com - Tel (+599) 717 5539

Indeling
Dit is een van de grootste villa’s op Bonaire
gelegen in de luxe woonwijk Sabadeco.
De dichtstbijzijnde toegang tot de oceaan is het
‘Sabadeco-dok’, dat bereikbaar is met de auto of
te voet, op slechts een paar minuten afstand.
De villa bestaat uit ruime en luxe kamers en is
omgeven door palmbomen en tropische
vegetatie die veel privacy bieden.

‘Een van de grootste villa’s op
Bonaire’
Ruime open woon / eetkamer met schuifdeuren
naar het zwembad met overdekte veranda en
zonnedek, volledig ingerichte keuken met
fornuis, oven, koelkast, vaatwasser en
wasruimte.Op de begane grond vindt u een
grote hoofdslaapkamer met schuifdeuren die
uitkomen op het zwembad, uitzicht op de
oceaan, ruime en-suite badkamer en
inloopkast. Er zijn nog 3 slaapkamers,
2 badkamers en een gastentoilet op deze
verdieping. Binnen- of buitentrap brengt u naar
de tweede verdieping met prachtig uitzicht op
de oceaan, 1 grote slaapkamer met en-suite
badkamer, 2 gastenkamers die een badkamer
delen, open woon / keuken met schuifdeuren
naar de overdekte veranda.

DETAILS
OVER
HET
HUIS

+ Grote en luxe villa
+ Onvergetelijk uitzicht op de oceaan
+ Rustige en luxe woonwijk
+ Deze villa is op te splitsen in twee aparte
units

Bebouwd oppervlak:

700m2 - 7535ft2

Perceel grootte:

1605m2 - 17276ft2
(eigendomsgrond)

Aantal slaapkamers:

7 slaapkamers

Aantal badkamers:

5 badkamers

Aantal verdiepingen:

2 verdiepingen

Gemeubileerd:

Ja

GENIET ELKE
DAG VAN DIT
ONVERGETELIJKE
UITZICHT!

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.

