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Leven op Bonaire
Dit tropisch stukje Nederland van ongeveer 250 km2 is een van de meest vriendelijke en geliefde bestemmingen in het
Caribisch gebied. Bonaire is één van de beste duikplekken ter wereld. Het eiland is in bezit van prachtig beschermde
natuurgebieden en is nog altijd alert op het beschermen hiervan.
De aanwezigheid van schitterende zand- en koraalstranden met een felblauwe zee bieden u dat fijne stukje vakantiegevoel.
Maar er zijn ook tal van andere mogelijkheden op het prachtige Bonaire. Zo kunt u een van de velen stranden opzoeken.
Maar ook kunt u iets actiefs ondernemen, bezoek een van de vele grotten op Bonaire of neem een proefles windsurfen.
Het centrum van Kralendijk biedt ook veel vertier. De hoofdstraat van Kralendijk is de Kaya Grandi, hier vindt u de mooie
gekleurde winkelpanden. Er zijn in het centrum meerdere boutiques en horecagelegenheden. Ook is het mogelijk om vanaf
hier de watertaxi te pakken voor een dagje Klein Bonaire, een onbewoond eiland met een hagelwit langgerekt zandstrand,
zo’n 15 minuten varen van Bonaire.
In de avond kunt u ook in het gezellige centrum terecht. Zo heeft u de keuze om bij een van de vele restaurants een hapje te
gaan eten. En misschien daarna nog één van de gezellige bars te gaan. Op Bonaire is alles op kleine schaal maar vervelen zult
u uzelf zeker niet!
De bereikbaarheid van het eiland wordt steeds beter en daarmee wordt Bonaire ook steeds populairder. Bonaire is booming,
dit project biedt u een unieke kans voor uw investering op dit prachtige eiland!

Living on Bonaire
This tropical part of the Netherlands of approximately 96,5 square mile, is one of the most friendly and popular destinations in
the Caribbean. Bonaire offers one of the best dive sites in the world. The presence of beautiful sandy and coral beaches with
a bright blue sea offers you that nice piece of holiday feeling.
The island is also in possession of beautiful protected natural areas and is still vigilant to protect them. But there are lots of
other options to do on this beautiful island as well. Like going to one of the beaches. Or you can do something with more
activity, visit one of the caves or take a lesson windsurfing.
The city center of Kralendijk offers a lot of options. The main road of Kralendijk is the Kaya Grandi, in this place you will find
the well-known colored buildings. In the city center you will find several boutiques and other facilities to enjoy yourself, like
restaurants and bars. It is also possible to take a watertaxi from this point, to visit Klein Bonaire for a day. This beautiful
island has an amazing snow-white sandy beach and is only 15 minutes by boat.
In the evenings there is also activity in the city center. There are many restaurants to have a nice dinner. And maybe after
that to visit one of the cozy bars. On Bonaire everything is on a lower scale, but you will never feel bored here!
The accessibility of the island is getting better, and Bonaire is becoming more and more popular. Bonaire is booming,
this project offers you a unique chance to invest on this beautiful island!

Een prestigieus project:
Sirena Residence
Het exclusieve Sirena Residence-project van Bonaire is een uniek concept dat is gecreëerd voor hen die privacy willen en
luxueus willen wonen voor een betaalbare prijs. Centraal gelegen, dicht bij zowel de stad als de stranden, duikgebieden,
jachthavens en de luchthaven. De uniek ontworpen woonwijk zal bestaan uit 24 hoogwaardig gebouwde villa’s in 2 modellen,
8 appartementen en 3 vrije kavels om uw eigen droomhuis te realiseren. De hoogwaardige constructie,
landschapsarchitectuur, verharde weg en omringende muur zorgen voor een prestigieuze, vriendelijke en veilige nieuwe
woongemeenschap. Sirena Residence is gebouwd op een perceel van meer dan 20.000 m² eigen grond waardoor het zeer
ruim van opzet is.
In de omgeving van Sirena Residence bevinden zich meerdere supermarkten. Het bestemmingsplan in de omgeving is
Woongebied-I. Woongebied-I houdt in dat de bestemming van dit gebied wonen is. Verder is het uitoefenen van een beroep of
bedrijf toegestaan mits het beroep of bedrijf ondergeschikt is aan de woonfunctie. Ook is de verhuur van woningen, vanaf 3
maanden, in dit gebied toegestaan.

A new development:
Sirena Residence
Bonaire’s exclusive Sirena Residence project is a unique concept created for those who welcome privacy and luxurious living
at an affordable price. Centrally located, close to town as well as to the beaches, diving areas, marinas and airport.
The uniquely designed residential area will consist of 24 quality villas in 2 sizes, 8 apartments and 3 empty lots to realize your
dream home. The high-quality construction, landscaping, paved road and surrounding wall make for a prestigious, friendly,
and safe community. Sirena Residence is built on a lot over 215.000 sq.ft. (20.000 m²) of freehold land ensuring a very
spacious lay out.
There are several supermarkets in the area. The Residential Area-I zoning plan applies in the area of Sirena Residence.
Residential area-I means that the destination of this area is residential. It is possible to realize a business or profession with
these homes, but the residential function of the homes must be leading. The rental of houses in this area, from three months,
is also allowed.

Lay-out
De villa’s, appartementsgebouwen en vrije kavels van Sirena Residence zijn bereikbaar via een eenrichtingsweg. De villa’s
type I bevinden zich in de binnenring, de villa’s type II aan de buitenring en de appartementsgebouwen aan de achterzijde
van de residentie. Hierdoor blijven er links en rechts van de entree 2 kavels over en 1 mooie kavel tussen de
appartementsgebouwen aan de achterzijde. Alle villa’s worden voorzien van 2 parkeerplaatsen op eigen terrein en naast de
appartementsgebouwen is er voldoende parkeergelegenheid.
De verkoop begint met fase 1. Nadat dit is afgerond, wordt begonnen met fase 2.

Villa’s
Woningen
Appartementen
Kavels

Fase 1

Fase 2

11 t/m 16
24 t/m 29
10
2, 9, en 17

2 t/m 7
18 t/m 23
8

Layout
The villas, apartment buildings and empty lots of Sirena Residence are accessible by a one-way road. The villas model I are
located in the center of the ring road, the villas model II on the right side of the road and the apartment buildings at the back
of the residential area. This gives 2 lots left and right of the entrance and 1 nice lot between the apartment buildings at the
back. All villas will be equipped with 2 parking spaces on private property and there will be ample parking space next to the
apartment buildings.
The selling starts with phase 1. When this is finished, phase 2 will come for sale.

Villa’s
Houses
Apartments
Lots

Phase 1

Phase 2

11 to 16
24 to 29
10
2, 9, and 17

2 to 7
18 to 23
8

Villa: Type I en II
Beide modellen villa’s bestaan uit 3 slaapkamers, 2 badkamers en hebben een vergelijkbare indeling. Het belangrijkste
verschil tussen de 2 types is woon- en kaveloppervlakte. Villa II is groter van opzet en beschikt over een grotere tuin.
De villa’s type I worden gebouwd op kavels tussen 428 en 469 m2 oppervlakte en liggen in de binnenring van de residentie.
De woningen hebben een woonoppervlakte van 123 m².
Villa’s type II zijn groter van opzet en worden gebouwd aan de rechterkant van de weg. De woonoppervlakte is 142 m2 en ze
staan op kavels tussen 512 en 638 m².
De tuin wordt volledig omheind met een muur en voorzien van een aangelegde entree en 2 parkeerplaatsen.
Via de overdekte entree komt u in het fraaie woongedeelte met hoge plafonds. Aan de voorzijde bevindt zich de open keuken
en aan de achterzijde de woon- en eetkamer met schuifpui naar het terras.
Vanuit de woonkamer heeft u toegang tot alle drie de slaapkamers. De hoofdslaapkamer is gelegen aan de achterzijde van
de woning en heeft een badkamer en-suite. De tweede en derde slaapkamer bevinden zich aan de voor- en zijkant van de
woning. De gedeelde badkamer kan ook gebruikt worden voor uw gasten.
Middels een vaste schuifpui bereikt u de overdekte porch. Deze is aan de achterzijde gelegen voor optimale privacy en heeft
uitzicht op de tuin. Aan de rechterzijde van de veranda is een berging/wasruimte.

Villa: Model I and II
Villas model I en II both consist of 3 bedrooms and 2 bathrooms and have a similar layout. The main difference between the 2
types is the living- and lotsize. Villa II has a larger living area and also a bigger garden.
The villas model I will be built on lots measuring between 4.606 and 5.048 sq.ft. in the center of the ring road and have a floor
surface of 1.324 sq.ft.
The villas model II will be built on lots measuring between 5.511 and 6.867 sq.ft. on the l right side of the ring road and have a
floor surface of 1.528 sq.ft.
The garden will be fully fenced with a wall and equipped with a landscaped entrance and 2 parking spaces.
Through the covered entrance you enter the beautiful living area, with high ceilings. At the front is the open kitchen and at
the rear the living and dining room with sliding doors to the terrace.
From the living room you have access to all three bedrooms. The primary bedroom is located at the rear of the house and has
an en suite bathroom. The second and third bedroom are at the front and side of the house. The shared bathroom can also be
used for your guests.
Through a solid sliding door, you reach the porch. This is located at the rear for optimal privacy and has a view of the garden.
On the right side of the porch is a storage/laundry room.

Villa: Type I
Bebouwd oppervlak
Voorterras
Kamer/Keuken
Hal
Porch
Slaapkamer I
Badkamer I
Walk-in closet
Slaapkamer II
Slaapkamer III
Badkamer II
Washok

4.5
37.5
3.5
12.5
14.5
7
3.5
11
11
5
2.5

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Netto vloer oppervlak
112.5 m2
Bruto vloer oppervlak
123

m2

Villa: Model I
Building sizes
Front terrace
Living/Kitchen
Hall
Porch
Bedroom I
Bathroom I
Walk-in closet
Bedroom II
Bedroom III
Bathroom II
Laundry room

48
404
38
135
156
75
38
118
118
54
27

sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft

Net floor area
1,211

sq.ft

1,324

sq.ft

Gross floor area

Laundry

Back terrace
Bath.01

Bedr.01

Livingroom

Bath.02
Kitchen

Bedr.03
Front porch

Bedr.02

Villa: Type II
Bebouwd oppervlak
Voorterras
Kamer/Keuken
Hal
Porch
Slaapkamer I
Badkamer I
Walk-in closet
Slaapkamer II
Slaapkamer III
Badkamer II
Toilet
Washok

5
50
3.5
14
15
6.5
3.5
11.5
12
5
2.5
3.5

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Netto vloer oppervlak
132

m2

Bruto vloer oppervlak
142

m2

Villa: Model II
Building sizes
Front terrace
Living/Kitchen
Hall
Porch
Bedroom I
Bathroom I
Walk-in closet
Bedroom II
Bedroom III
Bathroom II
Toilet
Laundry room

54
538
38
151
162
70
38
124
129
54
27
38

sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft

Net floor area
1,421

sq.ft

1,529

sq.ft

Gross floor area

Appartementen
Op het prestigieuze project Sirena Residence is ook plaats gemaakt voor twee gebouwen met ieder vier appartementen.
Deze gewilde appartementen hebben twee slaapkamers, twee badkamers en een oppervlakte van 81 m2. Verder beschikt de
woning over een ruime leefruimte, open keuken met inbouwapparatuur en een overdekt terras.
Via het aangelegde tuinpad aan de achterzijde van het appartementencomplex heeft u toegang tot de twee appartementen
op de begane grond en via de bordestrap bereikt u de twee appartementen op de eerste verdieping. U komt de woning binnen
in een kleine open hal die uitkomt in de woon- en eetkamer. Hier bevindt zich tevens de open keuken en een schuifpui aan de
voorzijde van het appartement naar het terras als verlengstuk van de woonkamer.
Vanuit de kleine hal heeft u ook toegang tot de hoofdslaapkamer met badkamer en-suite. Het appartement heeft ook een
tweede slaapkamer met eigen badkamer.
Vanuit de woon- en eetkamer heeft u middels glazen schuifdeuren toegang tot het overdekte terras aan de voorzijde waar u
heerlijk kunt genieten van het uitzicht en de buitenlucht.

Bebouwd oppervlak

Building sizes

Entree
Hal
Woonkamer
Keuken
Terras
Slaapkamer I
Badkamer I
Slaapkamer II
Badkamer II

8
3.5
23
6
8.5
13
4
11.5
3

Netto
vloer oppervlak
Bruto
vloer oppervlak

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Entrance
Hall
Living
Kitchen
Terrace
Bedroom I
Bathroom I
Bedrooms II
Bathroom II

86
38
248
65
92
140
43
124
32

sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft
sq.ft

80.5 m2

Net Building
size

867

sq.ft

85

Gross Building
size

915

sq.ft

m2

Apartments
The prestigious Sirena Residence project also provides two apartment buildings, each with four apartments. These highly
wanted apartments have two bedrooms, two bathrooms and a building size of 872 sq.ft. Furthermore, the house has a
spacious living room with open kitchen and a covered terrace.
By the landscaped garden path at the rear of the apartment complex you have access to the two apartments on the ground
floor and via the landing stairs you reach the two apartments on the first floor. When you enter the house, you can
immediately enter the living and dining room. Here is also the open kitchen and sliding doors at the front of the apartment to
the terrace as an extension of the living room.
Upon entering the apartment, you also have access to the master bedroom with en suite bathroom. The apartment also has a
second bedroom with separate bathroom.
From the living and dining room you have access through glass sliding doors to the covered terrace at the front where you
can enjoy the view and the outdoors.

Kavels
Op Sirena Residence zijn drie kavels eigendomsgrond te koop. Het gaat om drie kavels met verschillende oppervlaktes.
De twee kavels bij de ingang hebben een afmeting van 1.156 m2 en 1.051 m2. De kavel aan de achterzijde is 804 m2.
De locatie van de kavels is zeer centraal gelegen en een ander aantrekkelijk punt is dat de kavels
gelegen zijn op een volledig omheinde residentie.
Sirena Residence heeft een luxe uitstraling en dit doet dan ook goed voor de kavels. De twee grootste kavels liggen aan de
in- en uitgang van de residentie. Ook liggen deze kavels op een hoek. U heeft hierdoor maar aan één kant een aangrenzende
kavel. De kavel met uitzicht op de vrijstaande appartementen is gelegen aan de achterzijde van de residentie.

Lots
There are three lots for sale at Sirena Residence. It concerns three lots with different sizes. The two beautiful lots in front
have a size of 12,443 sq.ft and 11,313 sq.ft. The lot in the back is 8,654 sq.ft. The location of the plots is very central and
another attractive point is that the plots are located on a fully gated residence.
Sirena Residence has a luxurious appearance and this is good for the lots. The two largest lots are located on the entrance
and exit of the residence. These lots are also on a corner. As a result, you only have an adjacent lot on one side. The lot with
the view of the detached houses is located at the back of the residence.

Algemene informatie
Algemeen
• 32 woningen en 3 vrije kavels:
• 12 villa’s, type I (123 m2) met 3 slaapkamers en 2 badkamers.
• 12 villa’s, type II (143 m2) met 3 slaapkamers en 2 badkamers op grotere kavel.
• 8 appartementen (81 m2) met 2 slaapkamers en 2 badkamers.
• 3 vrije kavels van 804 m2, 1.051 m2 en 1.156 m2.
• Op loopafstand van de zee en het centrum.
• Iedere eigenaar wordt automatisch lid van de VVE Sirena Residence, betreffende de algemene ruimten.
Deze wordt overgedragen aan de eigenaren na volledige afronding van het project.
• De woningen worden gebouwd met ‘traditionele’ betonblokken en zijn aangesloten op de gebruikelijke
nutsvoorzieningen (WEB).
• Genoemde prijzen in de prijsbijlage zijn exclusief 8% ABB.

Binnenzijde
Vloeren
Alle vloeren worden betegeld met tegels van 60x60
centimeter.
Wanden
Alle wanden worden afgewerkt met glad pleisterwerk en met
latex wandverf geschilderd in lichte kleuren. De wanden in de
badkamers worden (gedeeltelijk) betegeld met wandtegels in
lichte kleuren.
Buitenramen
De ramen zijn van aluminium in de kleur donkergrijs
(antraciet).
Deuren
De binnendeuren zijn van het merk Maeckelbergh-De Proft
(M-DP). De buitendeur is gemaakt van hardhout en het
hang- en sluitwerk is van Europese kwaliteit. Er is een
schuifdeur die de woonkamer met de overdekte porch
verbindt. Deze is gemaakt van aluminium, in de kleur
donkergrijs (antraciet).

Airconditioning
Op iedere slaapkamer zal een split unit inverter
(energiezuinig!) airconditioner geïnstalleerd worden.
Deze wordt geleverd met afstandsbediening.
Plafond ventilatoren
De woonkamer en de keuken worden voorzien van een
plafondventilator die via een muurschakelaar bedienbaar is.
Badkamer en sanitair
Alle badkamers worden uitgerust met hangend toilet, een
badmeubel met porseleinen wasbak, kraan en glazen
douchewand scheiding. Kwaliteit sanitair: Europees.
Warm water voorziening
Er wordt een boiler geïnstalleerd voor toevoer van warm
water naar badkamers en keuken. De boiler heeft een inhoud
van ongeveer 60-80 liter.
Internet
De nieuwe eigenaren kunnen zelf hun aansluiting voor
telefonie, internet en tv regelen bij een van de providers.
Alle bouwkundige voorbereidingen hiervoor worden
getroffen.

Dakpannen
De kapconstructie is bekleed met dakpannen in de kleur
donkergrijs.

Buitenzijde

Dakgoten
De appartementen zijn voorzien van dakgoten, de woningen
en villa’s niet.

Vloeren en bestrating
De vloer op de porch wordt naadloos gelegd met de tegels
van 60x60 centimeter die ook in de woning liggen.
Looppaden en parkeerplaatsen worden bestraat met klinkers.

Elektrische installatie
De elektrische installatie voldoet aan de hoogste
veiligheidsnormen en zijn zowel 110 als 220 Volt.
Keuken en apparatuur
De hoekopgestelde keuken met composiet werkblad wordt
voorzien van inbouwapparatuur van Europese kwaliteit.
Er is een 4-zones inductiekookplaat met een breedte van 60
cm. Hieronder is een combi heteluchtoven met magnetron
geplaatst met TouchControl bediening. Er is een
inbouwvaatwasser aanwezig met een breedte van 60cm.
In de villa’s (woning type 2) wordt ook een eiland-afzuigkap
geplaatst. Wasbak, kraan en apparatuur is zwart van kleur.

Muren
Alle buitenmuren worden afgewerkt met fijn pleisterwerk en
met duurzame latex wandverf geschilderd in lichte kleuren.
De buitenmuur van Sirena Residence is 180 cm hoog.
Aan de voorkant van de huizen en appartementen is een
natuurstenen muur van 120 cm.
Tuin
De tuin is voorzien van diabaas en worteldoek met steenslag.
Er wordt lichte beplanting aangebracht. Iedere vrijstaande
woning heeft een eigen septictank bestaande uit 3
compartimenten.
Omheining
Rondom is er een gemetselde en gestucte muur, met een
natuurstenen muur aan de straatzijde.

General information
General information
• 32 homes and 3 vacant lots:
• 12 villas, type I (1.324 sq.ft) with 3 bedrooms and 2 bathrooms.
• 12 villas, type II (1.528 sq.ft) with 3 bedrooms and 2 bathrooms on a larger plot.
• 8 apartments (872 sq.ft) with 2 bedrooms and 2 bathrooms.
• 3 free plots of 8.654 sq.ft, 11.313 sq.ft and 12.443 sq.ft.
• Within walking distance of the sea and the center.
• Every owner automatically becomes a member of the VVE Sirena Residence. This will be transferred to the owners after
complete completion of the project.
• The houses are built with ‘traditional’ concrete blocks and are connected to the usual utilities (WEB).
• The prices mentioned in the price attachment are exclusive 8% Sales Tax (ABB).

Inside
Floors
All floors are tiled with tiles from 24’’x 24’’ centimeters.
Walls
All walls are finished with smooth plaster and painted with
latex wall paint in light colours. The walls in the bathrooms
are (partially) tiled with wall tiles in light colours.
Exterior windows
The windows are made of aluminum in the color dark gray
(anthracite).
Doors
The inner doors are of the brand Maeckelbergh-De Proft
(M-DP). The outer door is made of hardwood and the hinges
and locks are of European quality. There is a sliding door that
connects the living room with the covered porch.
This is made of aluminum, in the color dark grey (anthracite).
Roof tiles
The roof construction is covered with roof tiles in the color
dark gray.
Gutters
The apartments have gutters, the houses and villas do not.
Electrical installation
The electrical installation complies with the highest
safety standards and are both 110 and 220 Volts.
Kitchen and equipment
The corner kitchen with composite worktop is equipped with
built-in appliances of European quality. There is a 4-zone
induction hob with a width of 60 cm. Below is a combi
convection oven with microwave with TouchControl. There is
a built-in dishwasher available with a width of 60 cm.
An island extractor hood is also installed in the villas
(house type 2). Sink, faucet and equipment is black in color.

Air conditioning
A split unit inverter will be installed in each bedroom
(energy efficient!) air conditioner. This comes with remote
control.
Ceiling fans
The living room and kitchen are equipped with a
ceiling fan that can be controlled by a wall switch.
Bathroom and sanitary facilities
All bathrooms are equipped with a hanging toilet, a vanity
unit with porcelain sink, tap and glasses shower partition.
Sanitary quality: European.
Hot water supply
A boiler will be installed to supply hot water to bathrooms
and kitchen. The boiler has a capacity of approximately
60-80 liters.
Internet
The new owners can arrange their own connection for
telephone, internet and TV with one of the providers.
The architectural preparations for this are being made.

Exterior
Floors and pavement
The floor on the porch is laid seamlessly with the tiles of
24’’x 24’’ that are also in the house.
Walkways and parking spaces are paved with bricks.
Walls
All exterior walls are finished with fine plaster and painted
with durable latex wall paint in light colors. The walls are 6
feet high. At the front of the houses and apartments there is
a naturestone wall of 4 feet high.
Garden
The garden is equipped with diabase and root cloth
with crushed stone. Light planting is applied. Each detached
house has its own septic tank consisting of 3 compartments.
Fence
All around there is a masonry and stucco wall, with a natural
stone wall on the street side.

For more information please feel free to contact us
or visit our office at Kaya L.D. Gerharts 20.
Special thanks for photography: Emieck de Goede (Jibe City), Kevin de Bruin
(Flamingo’s), Casper Douma (Windsurfing), Pieter JF Smit (Parrots, Donkey)
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info@harbourtownbonaire.com - www.harbourtownbonaire.com

