
Crown Terrace 76
Sabadeco

Vraagprijs: $1.200.000,- k.k.    

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

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



Indeling

Rustig gelegen in de heuvels van Sabadeco met een 

weelderig uitzicht op de oceaan vanuit de 

slaapkamers op de eerste verdieping. Hier bevinden 

zich ook de royale terrassen die zich over de gehele 

lengte van het pand uitstrekken.  Bovendien grenst 

de kavel aan niet-bebouwbare groene ruimte, zodat 

uw uitzicht op de oceaan nooit zal veranderen. 

De open woonkamer en keuken bevinden zich aan de 

rechterzijde van de woning. Beide hebben luxe 

aluminium schuifdeuren die overgaan van binnen 

naar buiten en uitkijken op de prachtig aangelegde 

tuinen en het langgerekte magnesiumzwembad. 

Vanuit de keuken heeft u toegang tot de 

aangebouwde garage met wasaansluiting. Er is een 

deur naar de achtertuin en roldeur aan de voorzijde 

met oprit.

De eerste verdieping heeft twee grote slaapkamers, 

beide met en-suite badkamers en een werkruimte in 

elk met een prachtig uitzicht en grote 

schuifdeuren naar het bovenste terras. 

Aan de voorzijde van de villa is een tweede ingang die 

gaat naar het aangrenzende appartement met een 

eigen terras, compleet met keuken en luxe badkamer. 



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Veel privacy 

+ Uitzicht over de oceaan

+ Aangrenzend appartement 

+ Ruime porches 

Kavelgrootte:

       

Aantal slaapkamers:      

Aantal badkamers:    

Toilet:

Gemeubileerd:          

1.863 m2 

Eigendomsgrond

3

3

1

Ja



Moderne woning 
met zwembad

 en veel 
privacy!



Moderne woning 
met zwembad

 en veel 
privacy!

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


