Kaya Erebato 6, Tera Kora
US$ 360,000 vraagprijs

VERKOCHT

Kosten koper
Tera Kora - 1,550 / 144 sq.ft./m2 - 2 Slaapkamers - 1 Badkamer(s)
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Specificaties
Buurt

Tera Kora

Adres

Kaya Erebato 6

Erfpacht
Slaapkamers

2

Badkamers

1

Parkeerplaats
Bergruimte voor duikuitrusting
Airconditioning in slaapkamers
Totale woonoppervlakte

1,550 / 144 sq.ft./m2

Totale grondoppervlakte

5,630 / 523 sq.ft./m2

Status onderhoud

goed

Grondbelasting (jaarlijks): 0,345% over de waarde
of Vastgoedbelasting (jaarlijks): 0,91% over de
waarde bij 2e woning. Kosten koper bestaan uit
éénmalig: 5% overdrachtsbelasting, ca. 2% notaris
kosten en kadasterkosten afhankelijk van de
koopsom.

Geregistreerd bij het Kadaster, nummer
4-G-2505, aflopend op 9 mei 2068.
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Omschrijving
Gelegen in de rustige woonomgeving Tera Kora is dit woonhuis gelegen met karakteristiek overdekt terras
rondom. Door dit terras komt er minder direct zonlicht op de gevels en blijft de woning koeler. Daarnaast biedt
het altijd een plekje in de schaduw en in de wind.
De woning heeft 2 slaapkamers en 1 badkamer. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een berging, die
tevens ook kan worden omgebouwd tot een tweede badkamer, extra slaapkamer of kantoorruimte. De tuin is
rondom de woning aangelegd en is voorzien van overdekte zithoek en extra bergruimte.

■

karakteristiek ontwerp,

■

zeer riant overdekte porch,

■

goed op de wind gelegen,

■

hoog plafond in woonkamer/keuken,

■

bereikbaarheid op slechts 5 autominuten tot het centrum van Kralendijk,

■

houten dakconstructie voorzien van keramische dakpannen,

■

keramische vloertegels in de woning en op de porch,

■

■

deels houten en deels aluminium kozijnen met glazen schuiframen en houten shutters, ramen zijn voorzien
van horgaas,
volledig aangelegde tuin.
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Indeling
Entrée via overdekt porch naar woonkamer en keuken, hal naar slaapkamer 1, badkamer en slaapkamer 2. Via
keuken deur naar overdekt terras en berging.

Technische gegevens
■

110 and 220 Volt,

■

air conditioning in alle slaapkamers,

■

elektrische warm water voorziening,

■

wasmachine aansluiting in berging.

Bestemmingsplan details
Extract from Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (zoning plan)
Link to zoning plan map with marker 4-G-2505: Map
Link to zoning description: Zoning "Woongebied I"
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