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Francia House 3
RefNo# 1204 MLS# 1125312 Willemstad East Curaçao

Te Huur
Eengezinswoning

ANƒ 2,000
EU€ 0 · US$ 1,093

Beschikbaarheid: Direct

Uitzicht: Zicht op de tuin

Slaapkamers: 2

Badkamers: 2

Woonoppervlakte: 120 m²

Huurtermijn: Huurperiode > 1 jaar

Perceeloppervlakte: 600 m²

Functies en Infrastructuur
Conditie van het object

Recent geschilderd
 Buiten kenmerken

Bloemen tuin
 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - soort
Oprit

 

Parkeren - plaats
Overvloedige parkeergelenheid

 Parkeren - bezoekers
Met parkeerplaats voor bezoekers

 

Opslag
Goede opslag

 Beveiliging
Beveiligde poort

 



Was
Geen wasmachine/droger

 Patio-Dek-Porch
Patio

 

Dichtbij
Speeltuin
Scholen
Winkels
Golfbaan
Centrum
Fitness centrum
Tennisbanen
Kerk(en)
Park-groen gebied
Commerciele activiteiten
Publieke transport
Restaurants

 Kamers
Keuken
Familie kamer
Woonkamer
Wasruimte
Hoofdslaapkamer
Badkamer
Gasten badkamer
En-Suite Bath

 

Locatie eigenschappen
Openbaar vervoer
Op de route van een bus
Rustige omgeving



Toelichting

Deze goed onderhouden woning beschikt over een ruime woonkamer met veel ramen die veel licht en frisse lucht door de
woning laten. Er is een keuken met een bar die leidt naar een mooie en gezellige eethoek. De hoofdslaapkamer heeft een
aangesloten badkamer en er is ook een tweede slaapkamer en badkamer. Verder is er een bijkeukentje, een berging en een
wasruimte op het erf. De tuin heeft veel gerijpte bomen die veel schaduw bieden. Het huis heeft een oprijlaan, beveiligd met
een hek en traliewerk rondom het gehele huis. De woning is voorzien van 110v/220v, de eigenaren staan huisdieren toe en de
woning is per direct beschikbaar. Deze woning is beschikbaar voor de langere termijn verhuur, minimaal 1 jaar. Aarzel niet om
ons te bellen, mocht u deze woning willen bekijken. FRANCIA Francia is een rustige woonwijk, centraal gelegen en dichtbij de
Schottegatweg en Snipweg. In dit gebied vindt u ruime woningen op grote kavels en veel commerciële activiteiten. Het centrum
van Willemstad ligt op slechts 5 minuten rijden. Dichtbij zijn vele hoofdwegen en faciliteiten zoals; supermarkten, een aantal
van de beste scholen en universiteiten, winkels, banken, kantoren, restaurants en het nachtleven.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Francia House 3.
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