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Highlights:

 vrijstaande woning om te bouwen op uw
La Palma Kavel,

 goede verhuur mogelijkheden,
 2 slaapkamers / 2 badkamers,
 ruim overdekt terras,
 ontwerp met open keuken,
 zwembad en zonneterras optioneel,
 airconditioning in slaapkamers,
 woonruimte: ca. 140 m².

Bouwkosten: US$ 203.000,- excl. 8% ABB

Model woning 1 – La Palma Bonaire
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Bijzonderheden

 Bereikbaarheid: slechts 7 minuten tot het centrum van Kralendijk,

 Locatie; gelegen in de nieuwe woonwijk La Palma, op steenworp afstand van de doorgaande weg naar
Sorobon. Dichtbij snorkel, duik, windsurf en kite stranden. 

 Dak: dakpannen,

 Vloeren: in samenspraak met koper,

 Ramen en deuren:  Cederhout kozijnen voorzien van glas.

Beschrijving:

Indeling
Overdekte entree aan de voorzijde van de woning, entree via massief houten deur met louvres (shutters), half
open keuken, wasruimte / berging, woonkamer met openslaande deuren naar het royale grotendeels
overdekte terras met houten vloerdelen, twee slaapkamers, beide met eigen badkamer. Oppervlakte van de
woning; ca. 140 m2, inclusief het overdekt terras. Optioneel: Een schitterend zwembad met zitgedeelte en
doorloop naar het diepe gedeelte met rondom een heerlijk zonneterras voor eindeloos genieten!

Uw bouwkavel
Binnen het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire, is La Palma het laatste verkavelingsplan op het hele eiland
waarbinnen kavels worden aangeboden. Bonaire is een bijzondere gemeente van Nederland geworden
waardoor het toch al zonnige Bonaire nog aantrekkelijker wordt. Een investering in onroerend goed krijgt
hierdoor een bredere basis en biedt een aantrekkelijk perspectief ten aanzien van een positieve waarde
ontwikkeling. Op La Palma is aanleg van infrastructuur voor uw bouwkavel afgerond; de wegen zijn
geasfalteerd, water en elektraleidingen zijn ondergronds aangelegd en elke kavel heeft toegang tot de
modernste bekabeling voor dataverkeer (glasvezel). Als bonus geldt op La Palma geen bouwverplichting,
waardoor u alle vrijheid behoudt om te bouwen wanneer u wilt.
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De modelwoning; uw keuze

Op La Palma kunt u kiezen voor de aankoop van een kavel waarna u vervolgens zelf kunt gaan
nadenken over de mogelijk te bouwen woning.

U kunt ook kiezen voor een van de modelwoningen. Deze modelwoningen zijn samengesteld door de
projectontwikkelaar van La Palma, Barracuda Real Estate (BRE) en worden gebouwd door Kenchi
Construction B.V. of een in kwaliteit vergelijkbare aannemer met aantoonbare ervaring.
Door te kiezen voor een modelwoning bespaart u tijd en energie. Veel mensen zien op tegen het bouwen
van een eigen woning; zelf bouwen is een tijdrovende klus, regelmatige aanwezigheid op de bouw is aan
te raden en lokale kennis is praktisch vereist voor het welslagen van de bouw.

U kunt het zich gemakkelijk maken door te kiezen voor een modelwoning welke wordt getekend,
gebouwd en opgeleverd door professionals die een zeer goede en aantoonbare reputatie op Bonaire
hebben.
De tekeningen zijn inmiddels gemaakt door een ter plaatse deskundige architect die rekening houdt met
de omstandigheden die op Bonaire van belang zijn zoals de ondergrond van het terrein, de zon, wind,
locatie van het terras, de indeling die wellicht voor vakantie verhuur van belang kan zijn, materialen die
afgestemd zijn op het klimaat etc.

Wanneer u kiest voor de aankoop van een modelwoning zorgt de aannemer voor het indienen van de
bouwtekeningen bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer (DROB) en de aanvraag van de
bouwvergunning.

De woning wordt gebouwd aan de hand van de hierbij gevoegde omschrijving;

Interieur

Vloeren
Alle vloeren worden betegeld kleur en type tegel kunnen door opdrachtgever zelf worden bepaald. De
stelpost voor de vloertegel is USD 40,- per m2. De terrasvloer wordt gelegd met een tropische houtsoort.

Wandafwerking
Alle wanden worden glad gepleisterd met Joint Compound en geschilderd in een offwhite kleur.

Afwerking plafonds
Bij de plafonds waarbij het esthetisch is om de kap in het zicht te laten, worden de balken en de
daartussen liggende platen (geperste houten panelen met groef) wit geschilderd. In de overige ruimtes
worden gips plafonds aangebracht, glad afgewerkt en wit gesausd.

Binnendeuren en kozijnen
De binnendeuren zijn holle stompe deuren in houten kozijnen.

Elektriciteit
Alle ruimtes worden voorzien van 127 volt stopcontacten. De keuken en wasruimte worden voorzien van
zowel 127 als 220 volt stopcontacten. Voor de exacte aanduiding van de stopcontacten en schakelaars
wordt verwezen naar de bijbehorende elektra tekening. In de wasruimte wordt een elektrische boiler
geplaatst die de badkamers en keuken voorziet van warm water.

Airconditioning
De slaapkamers worden voorzien van split unit airconditioning. Op het overdekte terras zijn
voorzieningen aangebracht voor plafond ventilatoren.
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TV, data en telefoon
Aansluitingen voor TV, data en telefoon worden aangebracht in de slaapkamers en de woonkamer.

Keuken
Voor de keuken is een stelpost opgenomen van US$ 8.000,-. Koper kan een keuken uitzoeken naar eigen
keuze, echter de maatvoering van de bouwtekeningen dient aangehouden te worden en de keuken dient
gekozen te zijn voordat de begane grond vloer is gestort i.v.m. de te plaatsen leidingen.

Badkamers
De hoofdbadkamer wordt voorzien van twee wastafels in wastafelmeubels, douche en vrijdragend toilet.
Het sanitair wordt geleverd in de kwaliteitslijn van Sphinx en Duravit. Deze badkamer wordt geheel
betegeld in lichte teint; beige / offwhite / white ter keuze van de opdrachtgever. De wastafelmeubels
worden voorzien van mengkranen en de douche van een douchemengkraan met glijstang en douchekop.
Alle kranen worden geleverd van het merk Grohe of gelijkwaardig.
De gasten badkamer wordt voorzien van een wastafel meubel met enkele wastafel, douche en een
vrijdragend toilet. Het sanitair wordt geleverd in de kwaliteitslijn van Sphinx en Duravit. Deze badkamer
wordt geheel betegeld in lichte teint; beige / offwhite / white ter keuze van de opdrachtgever. Het
wastafel meubel wordt voorzien van een mengkraan en de douche van een douchemengkraan met
glijstang en douchekop. Alle kranen worden geleverd van het merk Grohe of gelijkwaardig. De badkamers
worden voorzien van badkamer accessoires zoals handdoekhouders en zeephouders.

Exterieur:

Muren
Alle buitengevels worden voorzien van semi glad cement pleisterwerk en geschilderd in een kleur naar
keuze. De details en sierlijsten worden geschilderd in een kleur naar keuze.

Kozijnen, ramen en deuren.
Alle ramen en kozijnen worden vervaardigd uit massief cederhout. De ramen worden voorzien van glas en
deugdelijk hang- en sluitwerk. De openslaande deuren en kozijnen worden vervaardigd uit massief
cederhout en voorzien van glas. De voordeur wordt eveneens voorzien van glas. Alle deuren worden
voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk.

Kap en kapconstructie
De woning krijgt verschillende dakvlakken welke voorzien worden van dakpannen.

Terreinwerken
Het terrein wordt schoon opgeleverd, aangevuld met diabaas. Het perceel wordt aan de voorzijde
omheind door middel van een stenen muur met een poort voor de auto en een poort ter plaatse van het
looppad. Beide poorten worden gemaakt van ijzer dan wel cederhout of een in kwaliteit vergelijkbare
houtsoort. De zijkanten en de achterkant van het perceel worden omheind door middel van een gaashek;
harmonica gaas tussen ijzeren of gegalvaniseerde palen op een gemetselde voet.
Het aanbrengen van looppaden of een auto oprit is mogelijk als meerwerk post. Tuinaanleg is niet
inbegrepen in deze aanbieding.
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Meerwerk opties:

Looppaden

de kosten hiervan worden berekend op basis van de oppervlakte van de gewenste paden.

Zwembad

Op tekening is een zwembad van 7 x 4 meter plus 3 x 3 meter geprojecteerd met een zitgedeelte en
gemakkelijke inlooptrap naar het diepere gedeelte. Het betreft een massief beton/betonblokken zwembad
aan de binnenzijde afgewerkt met poolcoat en een ca. 20 cm brede tegelrand op de waterlijn. In het
zwembad wordt verlichting aangebracht.

Zonneterras

Het geprojecteerde zonneterras rondom het zwembad is ca. 45 m2. Voor het terras kan eventueel een
andere tegel gekozen worden met een anti-slip profiel. Stelpost USD 40,- per m2.

Meerwerk kosten zonneterras en zwembad: $ 47.000, - excl. 8% abb.

4 januari 2018, wijzigingen voorbehouden.

Prijzen zijn geldig tot 31 december 2018. Bij verschillen tussen de tekst en de Artist Impressions 
prevaleert de tekst.
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Verhuurmogelijkheden:

Wanneer u overgaat tot de aankoop van een modelwoning op La Palma kunt u ervoor kiezen uw woning
te verhuren. Uiteraard heeft alle vrijheid te komen wanneer u wilt en net zo lang te genieten van uw
woning als u wilt. Wanneer u echter alleen een gedeelte van het jaar gebruik maakt van uw woning en u
gekocht heeft mede omdat u verhuurinkomsten wilt genereren, dan kunt u van de prima mogelijkheden
gebruik maken om te verhuren.

Ideaal voor verhuur

Een woning op La Palma uitermate geschikt voor verhuur. In de eerste plaats door de ligging nabij
fantastische snorkel en duik plaatsen en nabij Sorobon; de unieke baai, die nummer 1 in de wereld van
het windsurfen is!

De verhuurmarkt op Bonaire is goed. Het aantal vluchten naar Bonaire is zowel vanuit Europa als vanuit
Amerika toegenomen en daarnaast maken de connectievluchten het eiland eenvoudig bereikbaar.
Hierdoor is het aantal toeristen aanzienlijk toegenomen en daarmee de vraag naar vakantie villa’s. U kunt
kiezen voor vakantie verhuur of lange termijn verhuur, afhankelijk van uw plannen. We informeren u
vraag over de mogelijkheden, de huurprijzen en hoe vaak we uw woning kunnen verhuren. De verhuur
kan geheel afgestemd worden op uw gebruikswensen!

Verhuurorganisatie

Sunbelt Realty verhuurt woningen en appartementen op het hele eiland voor zowel lange als korte
termijn. Wij zijn u graag van dienst bij de verhuur van uw nieuwe woning op La Palma. Al met al een
prima belegging. Een woonhuis op Bonaire blijkt al tientallen jaren een waardevol en waardevast bezit. De
woningmarkt op Bonaire heeft laten zien dat de waarde van onroerend goed de afgelopen 10 jaar een
gezonde groei heeft door gemaakt en als we verder terug kijken; de afgelopen 20 jaar, dan is de groei
over deze hele periode ongeveer 7%.

SUNBELT REALTY - Kaya Grandi 41, Bonaire
Dutch Caribbean, 

www.sunbeltbonaire.com  - info@sunbeltbonaire.com  -  (+599) 717 6560  -  (+599) 717 6570


