
C O U R T Y A R D  V I L L A G E
K A V E L  1 7

Basisgegevens

628 m2

Playa

Eigendom

220.000

Geïnteresseerd?

Z.O.Z. voor een
uitgebreide beschrijving

 



Deze ruime kavel aan Courtyard Village K17 is perfect
geschikt voor het realiseren van uw eigen ontworpen

woning of misschien wel fijne vakantiewoning!
 

Courtyard Village is een volledig omheind park aan de
rand van de wijk Playa. Het park is voorzien van mooi

aangelegde klinker wegen en is omgeven door veel groen
en een gemeenschappelijk zwembad. Verder is het erg
centraal gelegen, 800m tot aan de zee en 1.200m naar

het centrum.
 

Courtyard Village heeft een mooie eigen uitstraling en alle
woningen dienen dan ook ontworpen te worden door een

aangewezen architect zodat het park een
samenhangende bouwstijl behoud.

 
Deze hoekperceel is rustig gelegen en heeft een

oppervlakte van 628 m2 en aan beide zijden voorzien van
een stenen muur. De grond van het perceel is volledig

eigendom en bestemmingsplan gemengd-1 is van
toepassing. Dit bestemmingsplan houdt in dat u uw eigen
gerealiseerde woning ook in de toekomst mag verhuren.

Dit is ook mogelijk voor de korte termijn van 0 tot 6
weken. Ook bent u vrij in de keuze of u er zelf gaat wonen

of dat u het geheel of gedeeltelijk wilt gaan verhuren.
 

Bij de eventuele verhuur van uw toekomstige woning
kunt u altijd terecht bij Harbourtown Real Estate.

De prijs van deze unieke hoekperceel is $220.000.
Hiermee heeft u een ruim, rustig en centraal gelegen

kavel van 628 m2 volledig eigendom.
De prijs van deze unieke hoekperceel is $220.000.

Hiermee heeft u een ruim, rustig en centraal gelegen
kavel van 628 m2 volledig eigendom.

 

Harbourtown Real Estate - Kaya L.D. Gerharts 20 - Bonaire, Dutch Caribbean
www.harbourtownbonaire.com - Info@harbourtownbonaire.com - 

Phone (+599) 717 5539 

Beschrijving


