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Cerito House 7
RefNo# MLS# 1139108 Willemstad East Curaçao

Te Huur
Eengezinswoning

ANƒ 3,500
EU€ 0 · US$ 1,955

Beschikbaarheid: Direct

Uitzicht: Zicht op de haven

Slaapkamers: 3

Badkamers: 2

Woonoppervlakte: 315 m²

Huurtermijn: Huurperiode > 1 jaar

Perceeloppervlakte: 1,120 m²

Functies en Infrastructuur
Conditie van het object

Recent geschilderd
 Buiten kenmerken

Aangelegde tuin
 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - soort
Oprit
Garage
Binnen parkeren

 

Parkeren - plaats
Overvloedige parkeergelenheid

 Parkeren - bezoekers
Voldoende parkeergelenheid

 



Opslag
Goede opslag
Voldoende opslag

 Airconditioning
Airconditioning

 

Terrein
Omheind terrein
Gedeeltelijk aangelegde

 Dichtbij
Scholen
Winkels
Kerk(en)
Commerciele activiteiten
Publieke transport
Restaurants

 

Kamers
Keuken
Woonkamer
Eetkamer
Service kamer
Hoofdslaapkamer
Kantoor aan huis

 Buitenwanden
Baksteen
Beton

 

Locatie eigenschappen
Openbaar vervoer



Toelichting

Dit centraal gelegen huis is ruim en beschikt over 3 slaapkamers en 2 badkamers. Het huis is in een authentieke staat, zoals de
meeste huizen in Cerrito en is hier en daar wat opgeknapt. Er is een grote porch aan de buitenkant, waar het erg fris is en je
een gedeeltelijk uitzicht hebt over het eiland vanwege de hoge ligging. Afgezien van de slaapkamers, naast de keuken, is er
een meidenkamer. Er is ook een was- / opslagruimte voor uw gemak. Er is een grote tuin aan de voorkant en aan de achterkant
van het huis, ideaal voor kinderen of huisdieren. Het huis is beschikbaar voor onmiddellijke bewoning en de huurprijs is ANG
3500, - exclusief alle gebruikskosten. Neem voor meer informatie of een bezichtiging contact op met de agent. CERITO Cerito
is een goed gevestigd ,zeer gewenst en centraal gelegen woonwijk aan de rand van Willemstad. Het centrum van Willemstad
ligt op slechts 5 minuten rijden. Dichtbij zijn er vele hoofdwegen en faciliteiten zoals supermarkten, een aantal van de beste
scholen en universiteiten, winkels, banken, kantoren, restaurants en nachtleven. Cerito is zeer gewenst, niet alleen vanwege de
ligging, maar ook omdat de meeste huizen ruim gebouwd zijn op ruime kavels.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Cerrito House 7.
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