KAYA Gavilan 2B
Nikiboko
Vraagprijs: $327.500,- k.k.
Harbourtown Real Estate - Kaya L.D. Gerharts 20 - Bonaire, Caribisch Nederland
www.harbourtownbonaire.com - Info@harbourtownbonaire.com - Tel (+599) 717 5539

Indeling
Via een overdekte entree komt u in de hal met
links een ruime berging/wasruimte en rechts
een open trap naar de vide. Als u doorloopt komt
u uit in de brede woonkamer met openslaande
deuren naar de brede porch aan de achterzijde
en een open L-vormige keuken met
inbouwapparatuur. Vanuit de vide heeft u zicht
op de woonkamer met heel hoog plafond.

Via een hal aan de linkerkant bereikt u de
grootste slaapkamer met badkamer en-suite.
Aan de voorzijde van de woning is een
tweede slaapkamer. De tweede badkamer is
tevens te gebruiken als gastentoilet. De royale
porch loopt over de gehele achterzijde van de
woning met zicht op de tuin. De tuin is volledig
omheind met een hoge gemetselde en
gepleisterde muur.

Aan de voorzijde komt een metalen hek om uw
auto op eigen terrein te parkeren. Daarnaast is
er een toegangspoort naar de voordeur. Langs
de geasfalteerde weg en in de directe omgeving
is genoeg ruimte voor uw gasten om te
parkeren.

DETAILS
OVER
HET
HUIS

+ Nieuwbouw
+ Hoogwaardige afwerking
+ Hoekwoning
+ Ruime vide

Woonoppervlakte:

170 m2

Kaveloppervlakte:

505 m2
Eigendomsgrond

Aantal slaapkamers:

2

Aantal badkamers:

2

Gemeubileerd:

Nee

Bouwjaar:

2022

Op slechts 750 meter
van het centrum van
Kralendijk

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:

geen belasting geheven. Grondbelasting

- 8% ABB

(hoofdverblijf): 0.345% x waarde onroerend

- Notariskosten

goed.

- 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.

