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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Santa Catharina Resort House 11
Willemstad East  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Bernardo Overgoor
Rental Associate

Kantoor: (599 9) 737-0201
Mobiel: (599 9) 522-3128 
bernardo@century21numberone.com
century21numberone.com

Te Huur
Huizen

ANƒ 2,100
EU€ 0 · US$ 1,236

Beschikbaarheid: Direct

Uitzicht: Zicht op de tuin

Slaapkamers: 2

Woonoppervlakte: 135 m²

Huurtermijn: Huurperiode > 1 jaar

Perceeloppervlakte: 307 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Goed onderhouden

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin
Binnenland

 Keukenapparatuur
Allemaal nieuw!
Gasfornuis
Vaatwasmachine
Koelkast + Water/ijs verdeler

 

Gemeubileerd
Geheel gemeubileerd

 Parkeren - soort
Parkeerplaats
Buiten parkeren
Geasfalteerd
Beton

 Parkeren - plaats
Overvloedige parkeergelenheid

 

Parkeren - bezoekers
Voldoende parkeergelenheid

 Opslag
Voldoende opslag
Binnen

 Beveiliging
Beveiligde poort

 

Airconditioning
Airconditioning

 Was
Wasmachine/Droger
Wasruimte

 Toegang tot strand
Dichtbij het strand

 



Terrein
Omheind terrein
Aangelegd terrein
Patio

 Patio-Dek-Porch
Patio
Porch

 Dichtbij
Speeltuin
Winkels
Golfbaan
Kerk(en)
Park-groen gebied
Recreatieve activiteiten
Restaurants

 

Zwembad
Zwembad op het terrein

 Televisie
Televisie
Kabel

 Kamers
Keuken
Woonkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer
Opslagruimte
Gang
Veranda

 

Opvallende kenmerken
Gesloten gemeenschap

 Buitenwanden
Beton

 Locatie eigenschappen
Rustige omgeving
Geen buren achter



Toelichting

Deze fijne en zeer nette woning is per direct te huur. Het unieke is de ligging van deze woning, in Santa Catharina Resort
aan de rustige noordkant van het eiland, met een vrij uitzicht over de natuur. U komt aan de voorkant, via een iets hoger
gelegen porch binnen in de ruime woonkamer. De prachtige open keuken is voorzien van alle apparatuur, de oven is
zelfs nog nooit gebruikt en helemaal nieuw. Er zijn twee slaapkamers en genoeg bergruimte. De hoofdslaapkamer is
voorzien van airconditioning en heeft een en-suite luxe badkamer met dubbele wastafel en een heerlijke ruime douche.
De tweede slaapkamer is nog niet voorzien van airconditioning, maar de aansluitingen en voorbereidingen zijn al wel
gedaan. De andere badkamer bevindt zich hiernaast en is toegankelijk via de gang die naar de fantastiche achterporch
leidt. Dit is een heerlijk terras waar u prive buiten kunt zitten, in de wind met een fantastisch uitzicht over de natuur. In een
aparte wasruimte vindt u de wasmachine, droger en veel bergruimte De woning is rondom voorzien van kwaliteit hang- en
sluitwerk en heeft aluminium shutters voor de ramen. U kunt uw auto via een electrische poort op het terrein voor de deur
parkeren. Op het resort is een leuk zwembad waar u gebruik van kunt maken om te genieten van de zon, rust en het
uitzicht. De woning is per direct beschikbaar voor een minimale huurperiode van een jaar. Huisdieren zijn in overleg
toegestaan. De huurprijs is gemeubileerd ANG. 2.100,- per maand. Huur is excl. internet, TV, elektra , water en gas. U
betaald een maand borg. Heeft u interesse en wilt u deze unieke woning graag bezichtigen? Neem vandaag dan nog
contact op voor een afspraak!
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