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Te Koop
Commercieel - Residentieel

ANƒ 575,000
EU€ 0 · US$ 309,140

Naam: Santa Catharina Apartment Complex

Perceeloppervlakte: 800 m²

Vloeroppervlakte: 340 m²

Oper. Kosten:

Functies en Infrastructuur

Parkeren - soort
Buiten parkeren

 Airconditioning
Airconditioning



Toelichting

Dit appartementencomplex bestaat uit 4 appartementen en 8 parkeerplaatsen. De appartementen hebben 2 slaapkamers
met inbouwkasten en airconditioning, 1 badkamer, een woonkamer met een hoog plafond, een moderne keuken met bar
en een voorporch en terras achter. De woonoppervlakte bedraagt circa 85 m². Deze appartementen zijn gelegen in een
prachtige gated community in de buurt van een aantal commerciële plekken zoals L'Aldea restaurant, de Sint Joris Baai
en de Aloë plantage. De apartementen zijn voorzien van 110V & 220V electriciteit. Extra voorzieningen zijn een
omheining en schrikdraad. De huurprijs van de appartementen met 2 slaapkamers is nafl. 1.200, - per maand inclusief
TDS en wifi-verbinding. Dit complex wordt geëxploiteerd als een lange termijn verhuur en de bezettingsgraad is ongeveer
100%. Het kan worden benut voor korte termijn of vakantieverhuur waardoor het een hoger rendement zal genereren.
Beschikbaar per: In overleg met de eigenaar Erfpacht of eigendomsgrond: Eigendomsgrond Santa Catharina Santa
Catharina is een rustige buurt gelegen ten oosten van Willemstad. Een rit naar het centrum van Willemstad duurt slechts
20 minuten evenals populaire stranden (Seaquarium Beach, Jan Thiel Beach) en het Spaanse Water. Er zijn
verschillende wandelpaden in de buurt, evenals de Ostrich Farm en de St. Jorisbaai wat een perfecte plek is om te surfen!

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Santa Catharina Apartment Complex.
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