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Toni Kunchi House
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CENTURY 21 #1 Real Estate

Benjamin Brest
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 521-3280 
benjaminbrest@century21numberone.com
century21numberone.com

Te Huur
Huizen

ANƒ 2,700
EU€ 0 · US$ 1,500

Uitzicht: Zicht op de tuin

Slaapkamers: 3

Woonoppervlakte: 160 m²

Huurtermijn: Huurperiode > 1 jaar

Perceeloppervlakte: 660 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Bloemen tuin

 Keukenapparatuur
Electrisch fornuis
Koelkast

 

Parkeren - soort
Oprit
Buiten parkeren

 Beveiliging
Beveiligde poort

 Airconditioning
Airconditioning

 

Terrein
Omheind terrein

 Patio-Dek-Porch
Balkon

 Dichtbij
Speeltuin
Scholen
Winkels
Centrum
Kerk(en)
Commerciele activiteiten
Publieke transport
Recreatieve activiteiten
Vliegveld
Restaurants
Casino(s)

 



Kamers
Keuken
Woonkamer
Eetkamer
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer

 Keuken
Ingebouwde oven



Toelichting

Toni Kunchi is centraal gelegen in het oosten van Willemstad. Deze wijk is dicht bij de vele voorzieningen, zoals;
scholen, kerken, restaurants en supermarkten. Bovendien, een rit naar het centrum van Willemstad duurt slechts 15
minuten evenals populaire stranden (Seaquarium Beach, Jan Thiel Beach) en het Spaanse Water, perfect voor alle
vormen van watersport. Deze woning is gelegen op een hoekkavel. In de voortuin is een trap die u naar de dubbele
voordeur leidt. Bij het betreden van de woning komt u binnen in de centrale hal. Vanuit de hal kunt u naar de ruime
woonkamer en eetruimte. Tussen de eetkamer en woonkamer bevindt zich een ruime keuken die volledig is ingericht met
onder andere een ingebouwde oven, een elektrisch gasfornuis en een koelkast. De ruime hoofdslaapkamer heeft een
eigen badkamer met douche, toilet en dubbele wasbak. De andere twee slaapkamers delen een badkamer. Deze woning
heeft in totaal 3 slaapkamers welk allen zijn voorzien van airconditioning en zowel 110V als 220V aansluitingen. Rondom
de woning is een kleurijke tuin met een dripsysteem. Het terrein is geheel omheind door een muur en toegankelijk via een
hek. Binnen het terrein is ruimte voor het parkeren van 4 auto’s. Deze woning is beschikbaar voor een minimale periode
van 1 jaar. De huur bedraagt ANG 2.700,- per maand. Huisdieren zijn toegestaan.

Routebeschrijving

De wijk Toni Kunchi ligt ongeveer 25 minuten rijden vanaf de luchthaven Hato. Vanaf de luchthaven Hato slaat u linksaf
in zuidoostelijke richting naar de Franklin D. Rooseveltweg. Sla na 3.6 km linksaf naar de Winston Churchillweg. Na 550
meter maakt u een scherpe bocht naar links om op de Winston Churchillweg te blijven. Na 2.3 km slaat u linksaf naar de
Schottegatweg Noord. Vervolg deze weg naar Schottegatweg Oost. Na 1.5 km bereikt u een rotonde; neem de tweede
afslag en rijd door op de Suikertuintjeweg. Sla na 260 meter linksaf naar de Santa Rosaweg. Sla na 1.4 km rechtsaf en u
bevindt zich in de wijk Toni Kunchi.
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