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Jongbloed Villa A-6
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Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 513-7933 
alexderooij@century21numberone.com
century21numberone.com

Te Koop
Huizen

ANƒ 595,000
EU€ 0 · US$ 350,653

Uitzicht: Zicht op het eiland

Slaapkamers: 7

Woonoppervlakte: 520 m²

Perceeloppervlakte: 1,098 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Gedeeltelijk gerenoveerd

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin
Bloemen tuin

 Keukenapparatuur
Gasfornuis
Koelkast
Magnetron
Fornuis
Koelkast + Water/ijs verdeler

 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - soort
Oprit
Garage
Binnen parkeren

 Parkeren - plaats
Overvloedige parkeergelenheid

 

Parkeren - bezoekers
Met parkeerplaats voor bezoekers

 Opslag
Goede opslag
Grote opslag

 Beveiliging
Beveiligings systeem
Alarm systeem

 

Airconditioning
Airconditioning
Gedeelde niveaus airconditioning

 Terrein
Terrein
Omheind terrein
Groot terrein
Groot omheind terrein
Aangelegd terrein
Patio

 Patio-Dek-Porch
Dek
Balkon
Porch

 



Dichtbij
Speeltuin
Scholen
Winkels
Golfbaan
Centrum
Fitness centrum
Tennisbanen
Agrarische Activiteiten
Kerk(en)
Basisschool
Middelbare school
Ziekenhuis
Park-groen gebied
Universiteit
Commerciele activiteiten
Industriele Activiteiten
Publieke transport
Recreatieve activiteiten
Restaurants
Casino(s)

 Televisie
Geen televisie

 Kamers
Keuken
Zitkamer
Lounge
Familie kamer
Woonkamer
Eetkamer
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Wasruimte
Gastentoilet
Badkamer
Kantoor aan huis
Grote kamer
Opslagruimte
Speelkamer

 

Opvallende kenmerken
Luxe
Balkon
Inloopkast

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



Toelichting

Bij aankomst in deze villa heeft de eigenaar de mogelijkheid om te parkeren binnen in de garage die door elektrische
deuren bediend wordt, of voor de garage aan de buitenkant. De ruime woning is verdeeld over twee verdiepingen. De
eerste verdieping heeft 4 slaapkamers, 2 badkamers, een ruime woonkamer, een eetkamer, een wasruimte en een grote
keuken. De eerste verdieping is volledig voorzien van airconditioning. In de keuken en eetkamer zijn openslaande
deuren naar een groot balkon met een prachtig uitzicht. Bijna de gehele eerste verdieping heeft een marmeren vloer die
nog steeds in goede staat is. Op de begane grond zijn er 3 slaapkamers, 2 badkamers, 2 grote overdekte garages en een
kleine keuken. Dit kan geschikt zijn voor een dienstbode of het kan worden verhuurd als een appartement. De begane
grond beschikt ook over een kantoorruimte, een veranda en een grote opslagruimte, die toegang geeft tot de aangelegde
omheinde tuin. In totaal zijn er dus 7 slaapkamers en 4 badkamers. De tuin is aangelegd met Vlaamse bakstenen, grote
palmbomen, veel kleurrijke bloemen en verschillende vijvers met een fontein. De woning bevat 110v / 220v en is per
direct beschikbaar. Aarzel niet om ons te bellen voor een bezichtiging. JONGBLOED Jongbloed is centraal gelegen in
het noordelijke deel van Willemstad. Dit gebied ligt dichtbij vele voorzieningen zoals; scholen, kerken, winkels,
restaurants en supermarkten. Een rit naar het centrum van Willemstad duurt slechts 10 minuten, evenals de populaire
stranden en het Spaanse Water, perfect geschikt voor alle vormen van watersport.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Jongbloed Villa A-6.
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