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Te Koop
Huizen

ANƒ 895,000
EU€ 0 · US$ 497,222

Uitzicht: Zicht op de tuin

Slaapkamers: 3

Woonoppervlakte: 300 m²

Bouwjaar: 1945

Perceeloppervlakte: 1,050 m²

Functies en Infrastructuur

Conditie van het object
Recentelijk gerenoveerd

 Buiten kenmerken
Aangelegde tuin

 Keukenapparatuur
Allemaal nieuw!
Gasfornuis
Koelkast
Vaatwasmachine

 

Parkeren - soort
Oprit

 Parkeren - plaats
2 Toegewezen plek

 Parkeren - bezoekers
Met parkeerplaats voor bezoekers

 

Opslag
Goede opslag

 Beveiliging
Alarm systeem

 Airconditioning
Airconditioning

 

Terrein
Groot omheind terrein
Tuin

 Dichtbij
Scholen
Centrum
Basisschool
Commerciele activiteiten
Publieke transport
Recreatieve activiteiten
Restaurants

 Kamers
Keuken
Woonkamer
Eetkamer
Slaapkamer
Badkamer
Kantoor aan huis
Opslagruimte
Veranda



Toelichting

In deze schitterende, klassieke tropenwoning in de geliefde woonwijk Van Engelen wordt STIJL met hoofdletters
geschreven! Temidden van een fraai aangelegde tuin komt de liefhebber van een huis waarin originaliteit voorop staat
ruimschoots aan zijn trekken. Denk daarbij aan de royale kap met forse overstekken en de vensters met beweegbare
shutters die garant staan voor optimale ventilatie en natuurlijke koeling. De hoge plafonds en deuren, de rijk versierde
tegelvloeren, het is alles een lust voor het oog! Daarbij heeft de woning een ruime en praktische indeling. Een
woonkamer met eetkamer en een zijkamer (goed bruikbaar als home office!) en suite, drie heerlijke slaapkamers en twee
eigentijdse badkamers die qua ontwerp zorgvuldig zijn afgestemd op de vormgeving van het huis. Dit geldt ook zeker
voor de keuken die is voorzien van alle inbouwapparatuur die zich kan wensen. Binnen het huis is buiten altijd zicht- en
voelbaar aanwezig. Overal is er zicht op de mooie tropische tuin. Binnen- en buitenruimte, waaronder de ruime porches,
vloeien soepel en ongemerkt in elkaar over. Juist dit aspect geeft het huis zijn bijzondere tropische karakter. Maar
bovenal is het natuurlijk een heerlijk huis om in te wonen en te genieten van alles wat deze bijzondere plek te bieden
heeft. Het terrein biedt voldoende parkeerruimte en ook een zwembad is mogelijk. Bovendien is aan uw gasten gedacht
in de vorm van een vrijstaand appartement. Wilt u uw eigen ogen eens de kost geven? Maakt u dan geheel vrijblijvend
een afspraak voor bezichtiging met een van onze makelaars! VAN ENGELEN Van Engelen, een zeer gewenste wijk die
centraal is gelegen. Het is slechts 10 minuten rijden naar het centrum van Willemstad. Door de ligging en de omgeving is
het een zeer populaire woonwijk op Curacao. In de omgeving zijn er; supermarkten, artsen, tandartsen en een
fitnesscentrum. Van Engelen is ook dichtbij diverse winkelcentra, restaurants en stranden.

Routebeschrijving

Klik op de onderstaande knop voor een routebeschrijving naar Van Engelen Original Style Villa.
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