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Deze ruime woning, gelegen op een heuvel 

midden in een oase van rust en omgeven door 

een groene tuin, is tevens ook erg goed 

bereikbaar. 

Op de begane grond bevind zich een ruime 

woonkamer met hoog plafond en open keuken, 

hierdoor voelt het nog ruimer aan en blijft het 

in de woning ook koeler. Vanuit de woonkamer 

heeft u een wijds uitzicht over Kralendijk. 

Aan de voor- en achterzijde van het huis bevind 

zich een overdekte porch waar u heerlijk van de 

rust kunt genieten. Aan de zijkant is nog een 

klein balkon aanwezig zonder overkapping. 

Vanuit een kleine hal komt u terecht bij de 

master bedroom, badkamer en tweede 

slaapkamer. Aan de achterzijde is een betonnen 

trap die toegang geeft tot de onderste 

verdieping. 

Op deze verdieping is het souterrain met twee 

overdekte porches. Het souterrain bestaat uit 

een ruime woon-/slaapkamer, hier kunnen 

gemakkelijk twee kamers van worden gemaakt.

Er is een aparte keuken en badkamer. Onder het 

huis is tevens een bergruimte. 



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Extra appartement aanwezig

+ Veel privacy

+ Hoog plafond

+ Volgroeide, groene tuin rondom

Bebouwd oppervlak:       

Kavel oppervlak:

Long Lease land:

Slaapkamers:          

Badkamers:     

Gemeubileerd:

Bouwjaar:          

Kadastrale gegevens: 

4 - D - 1846

260 m2 

885 m2

t/m 6-3-2056

3

2

Nee

1998



Ruime woning met 

veel privacy



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




