
Kaya Aleksandrit 5
Santa Barbara

Vraagprijs: $549.500,- k.k.

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

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



Lay- out

Via een looppad met 3 treden omhoog komt u in 

de linkervleugel van de woning, waar het 

woongedeelte gelegen is. De lichte woonkamer 

heeft veel ramen met uitzicht op het zwembad 

en het terras. Aan de voorzijde van de woning 

is de U-vormige keuken met afwasmachine en 

Amerikaanse koelkast. Bij de voordeur is een 

extra gastentoilet.

In de rechtervleugel van de woning zijn de 3 

slaapkamers en 2 badkamers. De eerste 

slaapkamer is de master bedroom met 

badkamer en-suite. De tweede en derde 

slaapkamer zijn via een gezamenlijke badkamer 

met elkaar verbonden. Bij de derde slaapkamer 

is nog een aparte bergruimte.

De ruime overdekte porch met zwembad (liner, 

chloor) heeft meerdere zitmogelijkheden: bij de 

woonkamer of achter het zwembad, lekker in 

de wind en uit de zon. Vanaf de porch gaat een 

brede trap naar beneden naar de 

ondergelegen garage. Hier is tevens een grote 

afgesloten bergruimte.

De woning is gebouwd boven op een grote 

rotspartij. Beneden aan de achterzijde is nog 

een tuin met flamboyant en frangipani.



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Eigendomsgrond

+ Zwembad

+ Volledig gemeubileerd

+ Goede verhuurmogelijkheid

Bebouwd oppervlak:       

Kavel oppervlak:

Slaapkamers:          

Badkamers:     

Gemeubileerd:          

Bouwjaar:         

Kadastrale gegevens: 

4 - A - 695

160 m2 

800 m2

3

2

Ja, met 

uitzondering van 

persoonlijke items

1992



Uitzicht op zee, Klein 

Bonaire en 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 

- Registratiekosten kadaster.

VASTE KOSTEN KOSTEN KOPER


