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

Jan Sofat Water View Villa 129
Willemstad Oost  Curaçao

Benjamin Brest
Verkoopagent

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

Te Huur
Huizen

ANƒ 10,000
EU€ 4,911 · US$ 5,556

RefNo#: 512386

Plaats: Willemstad Oost

Landen: Curaçao

Beschikbaarheid: Direct

Woning: Huizen

Uitzicht: Uitzicht op de zee

Slaapkamers: 7

Badkamers: 5½

Woonoppervlakte: 750 m²

Huurtermijn: Huurperiode > 1 jaar

Perceeloppervlakte: 1,860 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Keukenapparatuur
Gasfornuis
Vaatwasmachine
Magnetron
Koelkast + Water/ijs verdeler

 

Gemeubileerd
Geheel gemeubileerd

 Parkeren - soort
Garage

 Parkeren - plaats
Overvloedige parkeergelenheid

 

Opslag
Grote opslag

 Beveiliging
Alarm systeem

 Airconditioning
Airconditioning

 

Was
Wasruimte

 Terrein
Aangelegd terrein

 Patio-Dek-Porch
Dek
Porch

 



Dichtbij
Park-groen gebied
Recreatieve activiteiten
Restaurants

 Zwembad
Ruim Inbouw zwembad

 Kamers
Keuken
Woonkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer
Gasten badkamer
Opslagruimte
Veranda

 

Opvallende kenmerken
Luxe

 Locatie eigenschappen
Cul-de-sac
Rustige omgeving

Toelichting

Deze luxe villa is gelegen in Jan Sofat en biedt haar bewoners privacy, rust en ruimte. De villa bestaat uit 4 afzonderlijke
gebouwen: het hoofdgebouw, de slaapvertrekken, een appartement naast de garage en een studio grenzend aan het
einde van de oprit naast het huis. Het huis is zeer goed onderhouden en wordt gekenmerkt door een hoge
afbouwkwaliteit. Een van de unieke kenmerken zijn de zonnepanelen die ervoor zorgen dat het huis voorzien wordt van
alle energie die het nodig heeft. Bij binnenkomst in het hoofdgebouw, via een brede trap en een houten loopbrug over
een ruime vijver, bevindt u zich in de hal van het hoofdgebouw. De woonkamer heeft een hoog kathedraaldak en het
uitzicht vanuit deze kamer op het Spaanse Water en de Tafelberg is indrukwekkend. Rondom de woonkamer vindt u de
tv-kamer, keuken, bijkeuken en bar. De bar grenst aan de overdekte patio achter, met aangrenzend het zwembad. Dit
heeft afmetingen van 15m x 7m. Verder is er een palapa en ruimte voor aankleden en baden. Het zwembad is omgeven
door een prachtig aangelegde tuin. De slaapkamers met airconditioning bevinden zich aan de zijkant van het
hoofdgebouw. Dit gedeelte bestaat uit 2 slaapkamers, beide met inloopkasten, en een gedeelde badkamer. Voorts is er
een studeer / hobbyruimte met een eigen badkamer en een master bedroom met eigen badkamer en suite die is voorzien
van een ruim bad en douche en grenst aan het zwembad. Op zichzelf staand en vrij van het hoofdgebouw is het
appartement dat wordt begrensd door twee garages. Het appartement heeft twee slaapkamers, een badkamer en een
moderne keuken. De ruime kavel biedt veel ruimte en een tropische uitstraling. De resortkosten van de gated community
in Jan Sofat zijn ANG. 200 per maand. De villa is gebouwd op privéterrein en heeft 110/220 V-aansluitingen. Bent u
benieuwd geworden naar de mogelijkheden die deze prachtige villa u te bieden heeft? Maakt u dan snel een afspraak
met een van onze makelaars! JAN SOFAT Jan Sofat is een luxe omheind villa park, rustig gelegen aan het Spaanse
Water. Het resort beschikt over een 24/7 bemande security poort, beveiliging rondes en alarmsysteem. In deze woonwijk
zijn veel luxe huizen gelegen op de heuvels, allemaal profiteren ze van de koele bries en een aantal van hen hebben een
spectaculair uitzicht op de Tafelberg en het Spaanse Water. Alle bewoners hebben toegang tot de gemeenschappelijke
jachthaven en een speeltuin voor de kinderen. De meeste voorzieningen, zoals stranden, winkels en restaurants liggen
op slechts enkele minuten afstand en het centrum van Willemstad ligt op 15 minuten rijden.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Jan Sofat Water View Villa 129.
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