
Kaya Oniks 3B
Santa Barbara

Vraagprijs: $329.000,- k.k.    

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

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



Indeling

Het appartement is onderdeel van een gebouw 

met 4 appartementen die zijn gebouwd op de 

heuvel. Hierdoor is het boven gelegen 

appartement bereikbaar zonder gebruik te 

hoeven maken van een trap. De tuin rondom is 

een gezamenlijke tuin. Wel heeft u uw eigen 

ruime porch aan de achterzijde. De woning is 

volledig gemeubileerd. 

Wanneer u de woning binnen treedt dan bevindt 

u zich in de L-vormige gang die rechtdoor leidt 

naar de woonkamer en rechts naar de tweede 

badkamer waar ook de wasmachine staat. Bij 

de ingang is een apart gastentoilet. Wanneer u 

de gang volgt naar de woonkamer dan is er aan 

de rechter kant de  gastenslaapkamer. De zeer 

royale woonkamer heeft een prachtig uitzicht 

over Klein Bonaire, de zoutbergen en Kralendijk. 

Hier is ook een grote open keuken voorzien van 

een grote oven met inductiekookplaat (5 pits), 

genoeg kastruimte en een leuke bar om aan te 

zitten. Vanuit de woonkamer komt u ook in de 

zeer ruime hoofdslaapkamer van 18 m2 met 

badkamer en-suite. 

Via de porch kunt u aan de achterzijde met de 

trap naar beneden naar het gemeenschappelijke 

zwembad. Aan de voorzijde is een bergruimte 

voor algemeen gebruik. 



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Fenomenaal uitzicht

+ Volledig gemeubileerd

+ Ruime woonkamer en porch

Bebouwd oppervlak:  

Erpacht tot:       

Aantal slaapkamers:      

Aantal badkamers:

Toilet:

VvE-bijdrage:          

Gemeubileerd:          

170 m2 

Erfpachtgrond

19-02-2035

2

2

1

$ 285,- per maand

Ja



Ruime porch
met een

fenomenaal
uitzicht!



Ruime porch
met een

fenomenaal
uitzicht!

Grondbelasting (hoofdverblijf): 0.345% x 

waarde onroerend goed. 

Bij tweede woning:

Vastgoedbelasting: 0,91% x waarde 

onroerend goed. Belastingvrije voet: 

$ 70.000,-. 

Over de eventuele inkomsten van verhuur 

wordt geen belasting geheven. 

De kosten voor overdracht (kosten koper) 

zijn voor rekening van koper tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld of overeen 

gekomen. Deze bestaan uit:

- 5% Overdrachtbelasting

- 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


