
Kaya Turkesa 7
Santa Barbara

Vraagprijs: $1.195.000,- k.k.    

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

U komt binnen in een licht woongedeelte met 

zitgedeelte, bibliotheek, poolbiljart en een 

eetgedeelte. Een halfrond raam geeft prachtig 

uitzicht over de met palmbladeren overdekte 

porch en zwembad. De ruime keuken is voorzien 

van inbouwapparatuur en er is tevens een 

bijkeuken met wasmachine. Verder is hier ook 

een gastentoilet aanwezig.

In totaal zijn er 6 slaapkamers die allemaal een 

eigen badkamer hebben. Vier van de 

slaapkamers zijn ruime tweepersoonskamers, 

waarvan er één is die groter is en wordt 

aangeboden als suite met jacuzzi voor twee 

personen. Beneden bevinden zich twee  

studio-appartementen die geschikt zijn voor 

gasten of ideaal om voor de langere termijn te 

verhuren.

Achter het zwembad aan de zeezijde is een 

terras met twee verdiepingen. Het wordt 

gebruikt als loungeruimte om te genieten van de 

wind en het mooie uitzicht.

De woning heeft veel bergruimte, goede 

technische voorzieningen, een wasruimte, 

duikkasten en een spoeltank. 



DETAILS 
OVER 
HET 
PAND
 

+ Goede verhuuropbrengst

+ Vakantieverhuur toegestaan door vergunning 

+ Gegarandeerd blijvend zeezicht

+ Rustige omgeving 

+ Uitbreidingsmogelijkheid, 2 extra units

Kavel oppervlak:  

Bebouwd oppervlak:   

Aantal slaapkamers:      

Aantal badkamers:

Toilet:        

Gemeubileerd:

Kadastrale gegevens:

Bouwjaar:          

1.493 m2 

680 m2

Eigendomsgrond

6

6

1

Ja

4-A-389

1990



Uitstekend

Investeringsobject!



Uitstekend

Investeringsobject!
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


