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Indeling

De entree van de woning is aan de voorkant gelegen 

en bereikt u via een aangelegd pad met een trap. 

Bij binnenkomst bevindt u zich in de lichte 

woonkamer met open verbinding naar de zeer royale 

keuken.  

De keuken is voorzien van een duodeur met de 

aangrenzende grote overdekte porch. De porch is op 

de wind gelegen en er kunnen hier meerdere 

zithoeken geplaatst worden. 

Aan de rechterkant van het woonhuis is een kleine 

hal die toegang geeft tot 3 slaapkamers en 

2 badkamers. Tussen de gastenslaapkamer aan de 

voorkant van de woning en de kleine slaapkamer / 

kantoor met inbouwkastenwand in het midden is een 

gezamenlijke badkamer gelegen. 

De hoofdslaapkamer bevindt zich aan de achterzijde 

van de woning en heeft een badkamer die is 

voorzien van een bad. Alle slaapkamers zijn voorzien 

van airconditioners.

Aan de achterzijde is een trap die naar het dakterras 

leidt, die is gelegen boven de porch. 

Aan de achterzijde van de tuin staat een 20ft 

container die is omgebouwd tot werkruimte en is 

voorzien van een deur en raam. Bovendien is er een 

overdekte porch van circa 15 vierkante meter.



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Hoekwoning

+ Ruime porch op de wind

+ Parkeren op eigen terrein

+ Ruime tuin rondom

Bebouwd oppervlak:  

Kavelgrootte:

Erpacht tot:       

Aantal slaapkamers:      

Aantal badkamers:    

Gemeubileerd:          

144 m2 

750 m2

Erfpachtgrond

07-05-2059

3

2

Nee



Ruime porch
op de wind 

en ruime tuin!



Ruime porch
op de wind 

en ruime tuin!

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


