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Te Koop
Commercieel Gebouw

ANƒ 1,950,000
EU€ 1,009,547 · US$ 1,083,333

RefNo#: 512176

Plaats: Punda

Landen: Curaçao

Naam: Scharloo Office Building

Perceeloppervlakte: 2,030 m²

Vloeroppervlakte: 660 m²

Woning: Commercieel Gebouw

Oper. Kosten:

Functies en Infrastructuur

Parkeren - soort
Buiten parkeren

 Beveiliging
Bewaking
Alarm systeem

 Buitenwanden
Beton

 

Locatie eigenschappen
Hoofdwegen
Openbaar vervoer
Winkelcentrum

Toelichting

Wilt u uw bedrijf huisvesten in een representatief monumentaal pand met een hedendaags interieur en een functionaliteit
die van deze tijd is? Dat kan in deze prachtige kantoorvilla in hartje Scharloo, een schitterend stukje Willemstad dat
gekenmerkt wordt door een kleurrijk ensemble van tot kantoor omgebouwde residenties van rijke kooplieden uit de 19e
eeuw. Achter de karmijnrode gevel met witte shuttervensters en ornamenten bevinden zich modern vormgegeven
kantoor- en vergaderruimtes met fraaie hoge plafonds. Het pand heeft een voor- en achteringang. Aan de voorzijde
betreedt u het pand via een monumentale trap. De entree aan de achterzijde, via een overdekte patio, grenst aan een
ruim opgezet parkeerterrein met 25 plaatsen. Op de begane grond bevinden zich vijf kantooruimtes en op de verdieping
zijn er drie. Beide verdiepingen van het pand beschikken over een ruime pantry en sanitaire ruimtes. Op die manier is het
gebouw geschikt voor de huisvesting van zowel een als meerdere bedrijven. Bent u geinteresseerd wat de
mogelijkheden van dit zeer karakteristieke pand zijn voor uw bedrijf, of als investeringsobject, neemt u dan contact op met
een van onze makelaars. Scharloo Scharloo is een historisch gebied in Willemstad dat voornamelijk bestaat uit grote



karakteristieke monumentale gebouwen. De meeste hiervan zijn gebouwd in de periode tussen 1880 - 1900, waarvan de
meeste worden gebruikt als kantoren. Organisaties zoals De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten, de Giro bank,
advocatenkantoren en notarissen houden kantoor in Scharloo. Het centrum van Willemstad kunt u in 5 minuten bereiken
met de auto. Het historische District ‘Pietermaai’ is op loopafstand van Scharloo welke wordt gekarakteriseerd door
kleurrijke gebouwen, gezellige straatjes, vele restaurants en cafés. Andere voorzieningen zoals supermarkten en
stranden zijn ook dichtbij.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Scharlooweg Office Building.


	Scharloo Office Building
	RefNo# 512176 MLS# 1138654 Punda  Curaçao


