
Kaya Embira 15
Tera Kora

Vraagprijs: $695.000,- k.k.    

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

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



Indeling

Volledig ommuurd terrrein met brede toegangspoort 

met volop parkeergelegenheid.

De begane grond is onderverdeeld in een ruime 

gezinswoning met 2 slaapkamers en 2 badkamers 

en aan de rechterkant een aparte gemeubileerd 1 

slaapkamer appartement. De hoofdwoning heeft een 

entree met schuifdeur, waarbij u binnenkomt in de 

woonkamer met open keuken. De keuken is voorzien 

van inbouwapparatuur en een composiet werkblad. 

Vanuit de woonkamer gaan 2 deuren naar de beide 

slaapkamers. De royale ouderslaapkamer heeft een 

walk-in closet en een badkamer en-suite. De tweede 

slaapkamer is iets compacter, maar is ruim genoeg 

voor een tweepersoonsbed en heeft ook een eigen 

badkamer. 

Rechts van de woning is een appartement die 

gemeubileerd verhuurd wordt. Deze woonunit heeft 

een woonkamer met kleine keuken, een badkamer en 

een slaapkamer. 

Via een trap aan de zijkant bereikt u de twee 

appartementen op de eerste etage. Deze 

niet-gemeubileerde appartementen zijn gespiegeld 

en hebben ieder een woonkamer met balkon op het 

zuiden. In de woonkamer is ook een open keuken. 

Een kleine centrale hal geeft toegang naar de twee 

slaapkamers, die worden gescheiden door de 

gezamenlijke badkamer.  



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Goede verhuuropbrengst

+ Nieuwbouw

+ Eigendomsgrond

+ Centraal gelegen

Bebouwd oppervlak:  

Kavelgrootte:

Aantal slaapkamers:      

Aantal badkamers:    

Bouwjaar:          

Kadastrale gegevens:

264 m2 

660 m2

7

5

2020

4-G-3699



Uitstekende 
investering 
op Bonaire!



Uitstekende 
investering 
op Bonaire!

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


