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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Semikok Kaya Energia House + Apartment
Willemstad East  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Rudolf de Jong

Mobiel: (599) 95268549
Kantoor: (599) 97370201 
rudolf@century21numberone.com
https://century21numberone.com

Te Koop
Huizen

ANƒ 395,000
EU€ 0 · US$ 232,005

Uitzicht: Zicht op de tuin

Slaapkamers: 3

Woonoppervlakte: 250 m²

Perceeloppervlakte: 815 m²

Functies en Infrastructuur

Keukenapparatuur
Gasfornuis
Koelkast

 Gemeubileerd
Ongemeubileerd

 Parkeren - soort
Oprit

 

Parkeren - plaats
2 Toegewezen plek

 Opslag
Goede opslag

 Airconditioning
Airconditioning

 

Was
Wasruimte

 Terrein
Omheind terrein
Patio

 Patio-Dek-Porch
Patio
Porch

 

Dichtbij
Scholen
Centrum
Commerciele activiteiten
Publieke transport
Vliegveld

 Kamers
Keuken
Woonkamer
Eetkamer
Wasruimte
Slaapkamer
Hoofdslaapkamer
Badkamer

 Locatie eigenschappen
Straathoek



Toelichting

Ruime woning met mogelijkheid voor een appartement gelegen in de centrale wijk Semikok. De woning is gelegen in de
centrale wijk Semikok op een kavel van ca. 815m². De woning van ca. 200m² is enigszins gedateerd, maar biedt wel
mogelijkheden door de goede indeling. De woonkamer en open keuken zijn ruim en voorzien van hoge plafonds. Vanuit
de woonkamer is er via de centrale hal toegang tot de die slaapkamers en twee badkamers. Zowel aan de voor en
achterzijde heeft de woning een porch. Naast de keuken is een aparte wasruimte en op de kavel staat nog een separate
berging. Aan de andere zijde van de woning staat nog een bijgebouw wat momenteel in gebruik is als kleine bakkerij.
Deze ruimte is uitermate geschikt voor als appartement en is ca. 50 m² Kenmerken: - Goede indeling - 3 slaapkamers en
2 badkamers - Woning heeft wat aandacht nodig - Mogelijkheid om en appartement te creëren - Ruime kavel van ca.
815m² - Gelegen in een de centrale wijk Semikok SEMIKOK Semikok is een veilige en rustige omgeving en is zeer
centraal gelegen in Willemstad. Met slechts één toegangsweg is er weinig verkeer. De meeste voorzieningen zijn slechts
enkele minuten rijden; supermarkten, winkels, bars, restaurants, fitness, spa, casino, resorts, beach clubs en stranden.
Het is ook dicht bij het Spaanse Water en op slechts 10 minuten rijden naar het centrum van Willemstad.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Semikok Kaya Energia House + Apartment.
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