
Kaya Resida 21
Rincon

Vraagprijs: $169.000,- k.k.    

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

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



Indeling

De woning is volledig omheind en er is de optie om 

een auto op het terrein te parkeren. Via een pad komt 

u bij een kleine trap met 5 treden die leidt naar de 

porch aan de voorzijde. 

Eenmaal in de woning, komt u als eerst in het 

woongedeelte die loopt over de volledige breedte van 

het huis. Aan de rechterzijde van de woonkamer is 

een hal die leidt naar de drie slaapkamers en 

badkamer. De eerste kamer aan de rechterkant van 

de hal is een slaapkamer. De tweede naastgelegen 

ruimte is een iets ruimere slaapkamer. 

Beide slaapkamers liggen op de wind. Wanneer u 

in de hal recht vooruitloopt dan komt u in de derde 

slaapkamer, deze kamer is iets langer en smaller. 

Aan de linkerzijde van de hal is de gezamenlijke 

badkamer met douche en wasbak. 

Aan de achterkant van de woning is de keuken 

gesitueerd. Op deze plek is ook een raam en deur 

naar de porch aan de achterzijde. Wanneer u hier 

naar buiten loopt dan staat u onder een overkapping, 

die zich volledig uitstrekt over de gehele lengte van 

de woning. In de tuin is aan de linkerkant een grote 

cisterne, perfect om de planten van regenwater te 

voorzien. 

Aan de rechterkant van de woning ligt een 

vrijstaande tot studio ingerichte garage, met een 

eigen entree. 



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Mooi uitzicht over Rincon

+ Familiewoning 

+ Aparte studio in de tuin

+ Parkeren op eigen terrein

Bebouwd oppervlak:  

Kavelgrootte:

    

Aantal slaapkamers:      

Aantal badkamers:    

Gemeubileerd:          

97 m2 

468 m2

Eigendomsgrond

3

1

Nee



Vrijstaande 
studio met 

eigen entree



Vrijstaande 
studio met 

eigen entree

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


