Punt Vierkant 60
Belnem
Vraagprijs: $1.100.000,- 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 de tropische tuin komt u het terrein op, er is
plek om auto’s op eigen terrein te parkeren.
U bereikt via een aantal treden het grote
pooldeck met een magnesium zwembad.
Achter het zwembad ligt een grote porch die de
gehele lengte van het huis bestrijkt. In het
midden van de overdekte porch is een dubbele
glazen deur die toegang geeft tot de
woonkamer. Aan de linkerzijde is de open
L-vormige keuken. Aan de rechterkant van de
woning liggen de slaapkamers en de
werkkamers. De voorste kamer heeft een eigen
opgang, waardoor u gemakkelijk klanten kunt
ontvangen. In dit gebied is het mogelijk dat de
bewoner een bedrijf aan huis heeft.

Via een hal achter de woonkamer komt u via een
vaste trap in een ruime hal op de eerste etage.
De grootste slaapkamer bevindt zich aan de
voorzijde van de woning. Aan de achterzijde ligt
de vierde slaapkamer met badkamer en-suite.
Deze slaapkamer heeft ook een balkon, van waar
u de mooie azuurblauwe oceaan kunt zien.

Aan de linkerzijde van de woning is de studio
met eigen opgang, keuken, eetkamertafel en
badkamer. Tussen de studio en de keuken is de
wasruimte, die tevens groot genoeg is als
berging.

DETAILS
OVER
HET
HUIS

+ Apart verhuurbare studio
+ Rustige buurt + veel privacy
+ Groot zwembad
+ Parkeren op eigen terrein

Perceel grootte:

1.000 m2

Bebouwd oppervlak:

220 m2
Eigendomsgrond

Aantal slaapkamers:

5

Aantal badkamers:

3

Kadastrale gegevens:

4-H-86

Prachtige villa met
luxe zwembad en
volgroeide tuin

VASTE KOSTEN

KOSTEN KOPER

Grondbelasting (hoofdverblijf): 0.345% x

De kosten voor overdracht (kosten koper)

waarde onroerend goed.

zijn voor rekening van koper tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of overeen

Bij tweede woning:

gekomen. Deze bestaan uit:

Vastgoedbelasting: 0,91% x waarde

- 5% Overdrachtsbelasting

onroerend goed. Belastingvrije voet:

- Notariskosten

$ 70.000,-.

- Registratiekosten kadaster.

Over de eventuele inkomsten van verhuur

Deze brochure is met zorg en op basis van de aan ons

wordt geen belasting geheven.

verstrekte informatie samen gesteld.
Aan de inhoud, teksten en eventuele drukfouten
kunnen geen rechten worden ontleend.

