OCEAN BREEZE VILLA 5
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

Woonkamer met natuurstenen vloer en
airconditioning. Open deuren geven toegang tot
een mooi overdekte L-vormig terras.
Volledig ingerichte keuken met bar,
vaatwasser, combi magnetron / oven, electrisch
koken en afzuigkap. Een trap naar boven leidt
naar de vide met houten vloer, waar een
gezellige woonkamer is met televisie. Buiten op
de porch is een eettafel aan 1 kant van het
terras, aan de andere kant is een apart
zitgedeelte met zicht op het zwembad en de
lagune.

‘Met zicht op het zwembad en
de lagune’

De grootste slaapkamer heeft een eigen luxe
badkamer met 2 douches. De 2e en 3e
slaapkamer delen een andere stijlvolle
badkamer. Alle slaapkamers hebben
airconditioning. De villa heeft een zwembad
(13 m2), garage (47 m2) en een privé
aanlegsteiger voor uw eigen boot.

DETAILS
OVER
HET
HUIS

Als u er voor kiest om niet zelf in deze
prachtige villa te gaan wonen, het is tevens
een goede investering om het te verhuren:
# Vakantie Verhuur: $ 300 - $ 350 / nacht
# Lange Termijn Verhuur: $ 3.000 - $ 3.500
/ maand exclusief WEB. Erfpacht canon: $
446,65 / jaar. Long lease grond.

Bebouwde leefruimte:

171 m2

Terras:

+/- 60 m2

Zwembad:

13 m2

Garage:

47 m2

Aantal slaapkamers:

3 slaapkamers

Aantal badkamers:

2 badkamers

Bouwjaar:

2014

Gemeubileerd:

Ja

Bijdrage Vereniging
van Eigenaren

US$ 900 per jaar

PRACHTIG
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.

