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Te Koop
Huizen

ANƒ 699,000
EU€ 0 · US$ 388,333

Uitzicht: Zicht op de tuin

Slaapkamers: 3

Badkamers: 2

Woonoppervlakte: 300 m²

Perceeloppervlakte: 1,325 m²

Residentieel: Array

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Keukenapparatuur
Electrisch fornuis
Vaatwasmachine

 

Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - soort
Oprit
Carport
Parkeerplaats

 Parkeren - plaats
Dubbele breedte

 

Opslag
Goede opslag
Binnen

 Beveiliging
Beveiligings systeem
Alarm systeem

 Airconditioning
Airconditioning

 

Was
Geen wasmachine/droger
Wasruimte

 Terrein
Groot terrein
Aangelegd terrein
Patio
Terras

 Patio-Dek-Porch
Patio
Porch

 



Dichtbij
Scholen
Winkels
Centrum
Basisschool
Park-groen gebied
Commerciele activiteiten
Publieke transport
Vliegveld
Restaurants

 Zwembad
Zwembad op het terrein
Inbouw zwembad

 Kamers
Keuken
Familie kamer
Woonkamer
Eetkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer
Kantoor aan huis
Opslagruimte

 

Opvallende kenmerken
Inloopkast
Open Concept



Toelichting

Ruim opgezette woning gelegen in de centrale wijk Mahaai met zwembad en appartement. Deze ruime goed afgewerkte
villa van ca. 300m² is gesitueerd op een grote kavel van ca. 1325m². De woonkamer is gelegen aan de voorzijde van de
woning en heeft door de vele ramen en het hoge plafond een zeer ruime indruk en direct toegang tot de fraai aangelegde
tuin. Vanuit de woonkamer is er een connectie met de halfopen keuken. De keuken is voorzien van diverse
inbouwapparatuur en afgewerkt met een corian aanrechtblad. Dit leefgedeelte blijft koel door de ramen die open kunnen
en de hoge plafonds. Aan de achterzijde van de woning zijn drie ruime slaapkamers. Twee slaapkamers zijn vanuit de
centrale hal bereikbaar. De derde slaapkamer is bereikbaar via de hoofdslaapkamer en ideaal voor kleine kinderen of als
werkkamer. De hoofdslaapkamer is voorzien van een ruime inloopkast en direct toegang tot de porch en het zwembad
achter in de tuin. Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning. De woning is voorzien van twee badkamers. De
hoofdbadkamer is voorzien van een grote inloop douche, dubbele wastafel en toilet. De tweede badkamer is recent
vernieuwd en voorzien van een douche, wastafel en toilet. De fraai aangelegde tropische tuin rondom de woning maakt
het geheel af. De porch direct aan de woonkamer heeft voldoende ruimte voor een eet en lounge gedeelte. Het zwembad
is mooi aangelegd met aan de achterzijde palmen en rondom een pooldeck. Het appartement van ca. 50m² is separaat
van de woning en is geheel zelfstandig en voorzien van een woonkamer, eetkamer, kitchenette, badkamer en slaapkamer
met airconditioning. Rondom is het perceel omheind middels een muur met aan de voorzijde een elektrische poort en
toegangshek. De oprit biedt plaats aan meerdere auto’s waarvan twee in de carport kunnen staan. Aan de achterzijde van
de woning is nog een ruime berging en vanuit de derde slaapkamer is er nog toegang tot een bergzolder. Interesse in een
bezichtiging? Aarzel niet om contact met ons op te nemen ! Mahaai Mahaai is een goed gevestigde en zeer centraal
gelegen woonwijk aan de rand van Willemstad. 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. Mahaai is zeer gewild, 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 Mahaai Villa + Apartment
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