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Damacor Commercial Building
Willemstad Oost  Curaçao

Benjamin Brest
Verkoopagent

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

Te Koop
Commercieel Gebouw

ANƒ 1,800,000
EU€ 967,875 · US$ 1,000,000

RefNo#: 512229

Plaats: Willemstad Oost

Landen: Curaçao

Naam: Damacor Commercial Building

Perceeloppervlakte: 1,550 m²

Vloeroppervlakte: 944 m²

Woning: Commercieel Gebouw

Oper. Kosten:

Functies en Infrastructuur

Parkeren - soort
Buiten parkeren

 Airconditioning
Airconditioning

 Dichtbij
Commerciele activiteiten
Publieke transport

 

Toelichting

Op een unieke zichtlocatie, aan de drukke SBN Doormanweg, staat dit in uitstekende staat van onderhoud verkerende
winkelpand met veel magazijnruimte. Het pand heeft een bebouwd oppervlakte van 944 M2, is zeer goed bereikbaar en
heeft ruime parkeermogelijkheden. Aan de voorzijde bevindt zich de verkoopruimte die door zijn forse hoogte een
aangename sfeer heeft. De ruimte is geheel vrij van kolommen en/of andere dragende elementen, waardoor deze flexibel
indeelbaar is. Het systeemplafond maakt het mogelijk de verlichting aan te passen aan elke indeling. Het pand is
voorzien van een ‘state of the art’ klimaatinstallatie met een forse overcapaciteit. Zelfs met de hoogste buitentemperatuur
is het voor klanten en personeel goed toeven in de verkoopruimte. Het grote magazijn bevindt zich op de begane grond
en de verdieping. Aan de achterzijde is een overheaddeur voor laden en lossen. Daar is ook een lift met een
belastbaarheid van 1500 kg. De elektrische voeding van de lift wordt verzorgd door een 380V krachtstroomtransformator.
De airconditioningsinstallatie wordt hier ook mee gevoed. Hoewel de magazijnruimtes niet geklimatiseerd zijn is het er
nooit te warm, omdat de gevels en het dak bekleed zijn met onderhoudsarme ‘hoogovenstalen’, geisoleerde
sandwichpanelen. Het pand is opgebouwd uit een orkaanbestendige zelfdragende staalconstructie. De gehele
inwendige indeling kan daardoor zonder grote ingrepen gewijzigd worden. De vloeren zijn uitgevoerd in beton met een
hoog draagvermogen. Ook dit draagt bij aan de hoge flexibliteit van het pand. Door zijn functionele en structurele opzet



biedt het pand legio gebruiksmogelijkheden. Bent u geinteresseerd? Neemt u dan contact op met een van onze
makelaars voor meer informatie en een bezichtiging. Damacor Damacor is een rustige woonwijk, centraal gelegen, dicht
bij de Schottegatweg en Snipweg. In dit gebied vindt u ruime woningen op grote kavels. Het centrum van Willemstad ligt
op slechts 5 minuten rijden. Dichtbij zijn vele hoofdwegen en faciliteiten zoals supermarkten, een aantal van de beste
scholen en universiteiten, winkels, banken, kantoren, restaurants en het nachtleven.

Routebeschrijving

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