
CENTRAL HOTEL
Kaya LD Gerharts 20, Kralendijk

Vraagprijs: $2.100.000,- k.k.  

Harbourtown Real Estate - Kaya L.D. Gerharts 20 - Bonaire, Caribisch Nederland

www.harbourtownbonaire.com - Info@harbourtownbonaire.com - Tel (+599) 717 5539  



Indeling

Toplocatie in het centrum van Kralendijk

Volledig functioneel hotel met 20 kamers.

Uniek object met goed investeringsrendement

Zoals de naam al zegt, ligt Hotel Central in het 

hart van Kralendijk. Dit hotel is erg geliefd bij 

zakenmensen en bij alleenstaanden/koppels die 

hun vakantie op Bonaire graag in het centrum 

van Kralendijk doorbrengen. In de omgeving zijn 

voldoende gratis parkeerplaatsen. 

Supermarkten, restaurants en de boulevard van 

Kralendijk liggen binnen 1 minuut loopafstand. 

Vooral gewaardeerd worden de centrale ligging, 

hygiëne, gratis WiFi, service en prijs/kwaliteit.

Naast de entree van het hotel ligt op de begane 

grond een grote commerciële ruimte. Via een 

overdekte galerij aan de voorzijde komt u binnen 

in een groot L-vormig vertrek met ruime balie en 

bargedeelte. Aan de achterzijde ligt een extra 

kantoor met airconditioning. Er is een directe 

doorgang naar het hotel, maar deze kan 

eenvoudig afgesloten worden.



DETAILS 
OVER 
HET 
PAND
 

+ Hoog rendement

+ Zeer centraal gelegen

+ Zichtlocatie

+ Hotel met aparte commerciële ruimte

Bebouwd opp.vlakte: 

Perceel grootte: 

Kamers:            

Balkon:             

Gemeubileerd:      

780m2  

361m2

Eigendomsgrond

20

6m2

Ja



In het hart van 

Kralendijk!



In het hart van 

Kralendijk!

Vastgoedbelasting: 0,91% x waarde 

onroerend goed (indien tweede woning). 

Belastingvrije voet: $ 70.000,-. Over de 

eventuele inkomsten van Verhuur wordt 

geen belasting geheven. Grondbelasting 

(hoofdverblijf): 0.345% x waarde onroerend 

goed.

De kosten voor overdracht (kosten koper) 

zijn voor rekening van koper tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld of overeen 

gekomen. Deze bestaan uit 5% 

overdrachtsbelasting, notariskosten en 

registratiekosten kadaster.

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.

VASTE KOSTEN KOSTEN KOPER


