
Waterlands Village 15
Kralendijk

Vraagprijs: $269.000,- k.k.     

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

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



Indeling

Zodra u het pad volgt naar de woning waant u 

zich al meteen in een heerlijke relaxte 

leefomgeving. Eenmaal bij het huis vindt u een 

heerlijk ruime porch op de wind.   

 

U treedt de woning binnen via de porch, in de 

woning vindt u aan de linker kant een 

comfortabele zithoek met airconditioning, de 

glazen deuren kunnen volledig open. De keuken 

bevindt zich in dezelfde ruimte aan de 

rechterkant. De keuken is uitgerust met een 

vaatwasmachine, elektrische kookplaten, ruime 

werkbank en ook is de wasmachine hier 

gestationeerd.  

 

Wanneer u doorloopt komt u via een deur aan de 

rechterkant in de badkamer. Hier is een dubbele 

luxe wasbak, ruime doucheruimte en een klein 

raam voor de ventilatie. 

 

Achterin aan de linkerzijde van de woning is de 

slaapkamer met een extra deur aan de zijkant en 

ramen die volledig open kunnen. 

Via de deur aan de linkerkant van de slaapkamer 

komt u bij een klein stuk privé terrein, omheind 

met een betonnen muur. Hier is een buiten 

douche en een kleine opslag.



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Woning met veel karakter

+ Groene tuin rondom

+ Gedeeld zwembad 

+ Hoog plafond

Perceel grootte:

Aantal slaapkamers:      

Aantal badkamers: 

Kadastrale gegevens:                  

163 m2

Erpachtterrein

1

1

4-F-1213A15



Perfecte 
investering op 

booming Bonaire!



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.

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


