
Ocean Breeze Villa Evita
Kralendijk

Vraagprijs: $1.500.000,- k.k.     

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

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



Indeling

Ocean Breeze Villa 2 is een vrijstaande villa met 

mooi uitzicht op de andere eilanden. 

Het is gelegen nabij Flamingo Airport op een 

kleinschalig en luxe resort.

Deze villa is gelegen op het einde van het Ocean 

Breeze schiereiland. U komt binnen in een royale 

L-vormige woonkamer met keuken met 

kookeiland. De villa heeft 4 grote slaapkamers 

met ieder een eigen badkamer en een 

gastentoilet. Inpandig is verder nog een 

wasruimte. Naast de villa staat een ruime 

garage.

Over de volle breedte van de woning is aan de 

kant van het water een ruim terras met 

meerdere plekken om te zitten. Verder is er een 

zwembad (chloor) van 4 bij 7 meter en een eigen 

aanlegsteiger. Door de gunstige ligging van de 

woning is deze steiger ook geschikt voor grotere 

boten.



DETAILS 
OVER 
HET 
HUIS
 

+ Eigen aanlegsteiger

+ Prive zwembad

+ Goede verhuurmogelijkheden

+ Ruime garage 

+ Stijlvol ingericht

Bebouwd opp.:     

Kavel grootte:                           

Zwembad:                      

                          

Aantal slaapkamers:     

Aantal badkamers:          

Bouwjaar:                     

Gemeubileerd:              

Bijdrage Vereniging 

van Eigenaren:           

374 m2

946 m2

28 m2

 

4 slaapkamers 

4 badkamers 

2009 

Ja, met uitzondering 

van persoonlijke items

US$ 125 per maand



Elke dag 

voelt als 

vakantie!



Elke dag 

voelt als 

vakantie!

Vastgoedbelasting: 0,91% x waarde 

onroerend goed (indien tweede woning). 

Belastingvrije voet: $ 70.000,-. Over de 

eventuele inkomsten van Verhuur wordt 

geen belasting geheven. Grondbelasting 

(hoofdverblijf): 0.345% x waarde onroerend 

goed.

De kosten voor overdracht (kosten koper) 

zijn voor rekening van koper tenzij 

uitdrukkelijk anders vermeld of overeen 

gekomen. Deze bestaan uit 5% 

overdrachtsbelasting, notariskosten en 

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


