Sabadeco Crown Court 3
Sabadeco
Vraagprijs: $1.650.000,- k.k.
Harbourtown Real Estate - Kaya L.D. Gerharts 20 - Bonaire, Caribisch Nederland
www.harbourtownbonaire.com - Info@harbourtownbonaire.com - Tel (+599) 717 5539

Indeling
Deze luxe woning ziet er vanaf de entree al
ontzagwekkend uit.

Via een trap komt u op de eerste woonlaag.
Hier bevindt zich aan de linkerkant het
zwembad met heerlijke zithoeken en
buitendouche. Via de hoofdingang komt u in een
hal met gastentoilet. Aan de linkerkant zijn twee
slaapkamers. De hoofdslaapkamer is zo
gesitueerd dat u vanuit uw slaapkamer zo het
zwembad in kunt lopen.

Aan de rechterzijde vindt u de derde slaapkamer
met eigen balkon en het appartement. Ondanks
dat er veel glas aanwezig is in de woning, is er
erg veel privacy.

Via de trap komt u op de tweede woonlaag.
Dit is het meest spectaculaire punt van het huis.
U heeft hier een schitterend 360 graden
uitzicht over de mooie natuur die rondom
gelegen is. Aan de voorzijde van de woning ziet
u de oceaan en Klein Bonaire in zijn geheel.
Aan de achterzijde kijkt u naar Crown Terrace en
de mooie begroeiing.

De naastgelegen kavel kan erbij gekocht
worden. Deze kavel eigendomsgrond van 1.813
m2 heeft een eigen kadastraal nummer en heeft
een meerprijs van $ 425.000.

DETAILS
OVER
HET
HUIS

+ Stylische/kunstzinnige woning
+ Fenomenaal 360 graden uitzicht
+ Zwembad
+ Zonnepanelen

Perceel grootte:

2.004 m2

Bebouwd oppervlak:

741 m2
Eigendomsgrond

Aantal slaapkamers:

4

Aantal badkamers:

3

Kadastrale gegevens:

4-A-1071

Mogelijkheid tot
koop van de
naastgelegen kavel

VASTE KOSTEN

KOSTEN KOPER

Grondbelasting (hoofdverblijf): 0.345% x

De kosten voor overdracht (kosten koper)

waarde onroerend goed.

zijn voor rekening van koper tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of overeen

Bij tweede woning:

gekomen. Deze bestaan uit:

Vastgoedbelasting: 0,91% x waarde

- 5% Overdrachtsbelasting

onroerend goed. Belastingvrije voet:

- Notariskosten

$ 70.000,-.

- Registratiekosten kadaster.

Over de eventuele inkomsten van verhuur

Deze brochure is met zorg en op basis van de aan ons

wordt geen belasting geheven.

verstrekte informatie samen gesteld.
Aan de inhoud, teksten en eventuele drukfouten
kunnen geen rechten worden ontleend.

