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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Damacor Commercial Building
Willemstad Oost  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Joey van Oosten
Broker

Mobiel: (599 9) 668-9627
Kantoor: (599 9) 737-0201 
joey@c21curacao.com
century21numberone.com

Te Koop
Commercieel - Residentieel

ANƒ 540,000
EU€ 0 · US$ 300,000

Naam: Damacor Commercial Building

Perceeloppervlakte: 1,800 m²

Vloeroppervlakte: 195 m²

Oper. Kosten:

Functies en Infrastructuur

Parkeren - soort
Carport

 Beveiliging
Alarm systeem

 Airconditioning
Airconditioning
Centrale airconditioning
Ventilatoren

 

Buitenwanden
Beton

 Energie bron
Electriciteit
Zonne-energie

 Gebouw - Constructie
Beton
Houten frame

 

Verwarming
Warm water

 Locatie eigenschappen
Toegang tot de hoofdwegen
Hoofdwegen
Openbaar vervoer
Toegankelijk
Secundaire wegen

 Water toevoer
Plaatselijk geleverd

 

Extra Kenmerken
Elektriciteit

 Vloeren
Beton

 Topografie
Plat



Toelichting

Centrale locatie te gebruiken voor diverse doeleinden. Zelfs voor de bouw van een appartementencomplex! Deze
fantastische vrijstaande locatie is centraal gelegen in Damacor. Het pand beschikt over een riante carport uitgerust met
energiebesparende zonnepanelen. Tevens is het gebouw uitermate geschikt voor (tand)artsen, accountants, fiscale
adviseurs, etc. en gereed voor een herbestemming naar eigen smaak en passie. Het riante perceel biedt veel ruimte voor
het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen van patiënten, klanten of bewoners. Bovendien is het mogelijk om het
vloeroppervlakte te vergroten middels een uitbouw. Het ontwikkelen van meergezinswoningen is eveneens een
lucratieve mogelijkheid. In de prachtige tropische tuin met volgroeide bomen kunt u heerlijk bijkomen tijdens een
gezellige lunch. De tuin wordt gevoed door een deepwell en een automatisch irrigatiesysteem. Bovendien is het
onderhoud in keurige staat. De super centrale ligging maakt het fijn werken aan de Cas Coraweg. Restaurants,
sportfaciliteiten, supermarkten, scholen. Anderzijds is de bereikenheid super-toegankelijk vanwege diverse uitvalswegen
richting Santa Rosa en Schottegatweg. Bekijk nu de presentatie maar vooral, kom gauw kijken... Deze locatie biedt u
extra comfort door: • Bestemd voor diverse commerciële doeleinden • Super centraal gelegen • 4 ruime werkkamers en
grote algemene ruimte • Separate bergruimte • Separate berging in de achtertuin • Sfeervolle tropische tuin met buitenbar
• Betonnen carport uitgerust met duurzame zonnepanelen • Meerdere uitbreidingsmogelijkheden Algemeen: 1.800 m2
erfpachtsgrond lopend tot 08-03-2073, 195 m2 woonoppervlakte, Deepwell, Automatisch irrigatiesysteem,
Alarminstallatie, Carport, Zonnepanelen. Alle vertrekken zijn uitgerust met een air conditioning of centrale airco.
Overweegt u deze locatie te kopen? Neem gerust contact op met ons kantoor! CAS CORA. Cas Cora is een veilige en
rustige omgeving en is zeer centraal gelegen in Willemstad. Met slechts één toegangsweg is het verkeer laag. De meeste
voorzieningen zijn slechts enkele minuten rijden; supermarkten, winkels, bars, restaurants, fitness, spa, casino, resorts,
beach clubs en stranden. Het is slechts 10 minuten rijden naar het centrum van Willemstad.

Routebeschrijving

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