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CENTURY 21 #1 Real Estate, 69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Jan Thiel Commercial Building
Willemstad Oost  Curaçao

Benjamin Brest
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201 
benjamin@c21curacao.com
https://century21numberone.com

Te Koop
Commercieel Gebouw

ANƒ 1,700,000
EU€ 789,711 · US$ 944,444

RefNo#: 512211

Plaats: Willemstad Oost

Landen: Curaçao

Naam: Jan Thiel Commercial Building

Perceeloppervlakte: 1,747 m²

Vloeroppervlakte: 670 m²

Woning: Commercieel Gebouw

Oper. Kosten:

Functies en Infrastructuur

Parkeren - soort
Buiten parkeren

 Airconditioning
Airconditioning

 Gebouw - Constructie
Dragende wanden
Beton
Beton blokken

 

Locatie eigenschappen
Toegang tot de hoofdwegen
Hoofdwegen
Openbaar vervoer
Straathoek

 Brand beschermend
Geen brandblussysteem

 Water toevoer
Plaatselijk geleverd

 

Extra Kenmerken
Beeldscherm
Elektriciteit

 Vloeren
Beton

 Laaddok
Deuren

 

Topografie
Plat

 Makkelijk te bereiken
Trappen

Toelichting

Centraal in Jan Thiel op een prominente zichtlocatie langs de drukke Caracasbaaiweg bieden wij dit onlangs
gerealiseerde bedrijfsgebouw aan met 5 winkelunits op de begane grond en 5 kantoorunits op de eerste verdieping. Het
gebouw is door zijn moderne architectuur een echte eyecatcher en valt op door zijn opvallende ligging en representatieve
uiterlijk. Voor de belegger is dit een gebouw met een prima rendement. De winkelunits op de begane grond hebben een



oppervlakte van 70m2, zijn voorzien van een pantry en sanitaire voorzieningen. De winkelruimtes beschikken ook over
een ingang aan de achterzijde. Kantoorruimtes op de verdieping zijn bereikbaar via een trap aan de zijkant van het
gebouw. Ook deze units zijn voorzien van een pantry en sanitaire ruimtes. Een van de kantoorruimtes is ingericht met
flexplekken. Alle kantoorunits hebben een oppervlakte van 64m2. Parkeerruimte is in voldoende mate voorhanden. Zowel
aan de voor- als achterzijde zijn veel parkeerplekken beschikbaar! Wilt u meer weten over dit mooie investeringsobject,
neemt u dan contact op met onze makelaars. Jan Thiel Jan Thiel is één van de meest populaire wijken op Curaçao. De
wijk is opgezet met ruime kavels en goede infrastructuur, inclusief trottoirs en straatverlichting. De meeste voorzieningen
zijn slechts een paar minuten rijden; supermarkten, winkels, bars, restaurants, fitness, spa, casino, resorts, beach clubs
en stranden. Het is ook dichtbij het Spaanse Water en op slechts 15 minuten rijden naar het centrum van Willemstad.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Jan Thiel Commercial Building.
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