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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Brakkeput House 48
Willemstad East  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Alexander de Rooij
Verkoopagent

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 513-7933 
alexderooij@century21numberone.com
century21numberone.com

Te Koop
Huizen

ANƒ 545,000
EU€ 0 · US$ 320,171

Uitzicht: Zicht op het eiland

Slaapkamers: 4

Woonoppervlakte: 250 m²

Perceeloppervlakte: 553 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Recentelijk gerenoveerd

 Buiten kenmerken
Bloemen tuin

 Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 

Parkeren - soort
Oprit

 Parkeren - plaats
2 Toegewezen plek

 Parkeren - bezoekers
Extra parkeerplaats voor
bezoekers

 

Opslag
Goede opslag

 Airconditioning
Gedeelde niveaus airconditioning

 Was
Geen wasmachine/droger

 

Toegang tot strand
Dichtbij het strand

 Terrein
Groot omheind terrein

 Patio-Dek-Porch
Privé patio
Privé dek
Balkon

 



Dichtbij
Speeltuin
Scholen
Winkels
Golfbaan
Centrum
Fitness centrum
Tennisbanen
Agrarische Activiteiten
Kerk(en)
Basisschool
Middelbare school
Ziekenhuis
Park-groen gebied
Universiteit
Commerciele activiteiten
HBO
Industriele Activiteiten
Publieke transport
Recreatieve activiteiten
Gemeenschappelijke ruimte
Bos
Vliegveld
Restaurants
Casino(s)

 Zwembad
Zwembad op het terrein

 Kamers
Keuken
Familie kamer
Woonkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer
En-Suite Bath

 

Opvallende kenmerken
Open Concept

 Locatie eigenschappen
Openbaar vervoer
Op de route van een bus
Rustige omgeving



Toelichting

Deze geweldige woning ligt zeer dicht bij het Spaanse Water, daarom is er een geweldig uitzicht en een uitstekende
bries. Bij aankomst is er een elektrische poort en ruimte voor twee auto's om binnen de poort te parkeren. Bij het betreden
van het huis via de voordeur bevindt u zich in de ruime woonkamer die doorloopt en aansluit op de keuken. Achter de
keuken is een grote veranda waar u kunt genieten van de schaduw en het zwembad. Rechts van de keuken zijn er twee
slaapkamers die een badkamer delen. De eerste verdieping is toegankelijk via de binnen- of buitenkant van het pand. De
eerste verdieping bestaat uit twee slaapkamers, een badkamer, een keuken, woonkamer en een groot balkon met een
prachtig uitzicht over de Spaanse wateren en het zwembad/achtertuin. Het is ook mogelijk om het gebouw op te splitsen
in twee afzonderlijke appartementen, omdat er toegang is tot de eerste verdieping via de buitenkant van het gebouw. De
slaapkamers zijn voorzien van airconditioning en de woning beschikt ook over 110 / 220v. Aarzel niet en bel ons voor een
bezichtiging! BRAKKEPUT Brakkeput is een rustige woonwijk, dicht bij het Spaanse Water en Jan Thiel. De meeste
voorzieningen zijn slechts enkele minuten rijden; supermarkt, winkels, bars, restaurants, fitness, spa, casino, resorts,
beach clubs en stranden. Het ligt op slechts 15 minuten rijden van het centrum van Willemstad.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Brakkeput House 48.
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