
Status: Te koop
Titel: Eigendom
Type: Hoogbouw

Woonopp.: 658 m²
Perceelopp.: 1236 m²
Woonlagen: 2

Kamers: 9
Slaapkamers: 7
Badkamers: 5
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Woning te koop

  Kernkampweg 13
Paramaribo

Suriname

Palm Village 8
EURO € 625.000

Een echte Miljonairsvilla, leven als een god in huis zo luxe als een ressort!
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Palm Village 8 • Palm Village • Commewijne • Suriname

Dit prestigieus object ligt in een villawijk te Commewijne op
het verkavelingsproject Palm Village. Het object ligt vooraan
op het project aan een betegelde weg. Het project is 24 uur
bewaakt en betreft een semi-gated community met een VVE
die toeziet op de faciliteiten en het bestuur en de handhaving.
De straat heeft gesloten riolering en straatverlichting en alle
andere nutsvoorzieningen zijn aanwezig. De uitvalswegen zijn
goed begaanbaar en zeer gemakkelijk bereikbaar, openbaar
busvervoer is op loopafstand aanwezig. Alle
nutsvoorzieningen zijn aanwezig in de omgeving. Op het
terrein staat onder andere een solide hoogbouwwoning van
350 m². De indeling is als volgt; 5 slaapkamers, 2 maal bad en
toilet, gasten toilet, ruime woonkamer met open keuken, klein
voorbalkon aan de straatzijde, ruim achterbalkon met zicht op
de binnenplaats en rivier. Deze woning is volledig af, voorzien

van alle gemakken zoals walk-in closet in de slaapkamers,
modern sanitair, moderne keuken en volledig airconditioned.

Er is een zwembad met een diepte van 2.5 meter en een losse
ingebouwde jacuzzi die verwarmd is. Er is een aanwezige
duikplank en een rvs metalen trap om het bad te verlaten op
het diepe punt. Rondom het zwembad is een dek van fraaie
tegels met afwatering. Het zwembad heeft een eigen
pomphuis. Er is een Cabana gebouwd vanaf de schutting naar
het zwembad toe. Deze is gemaakt van duurzaam walaba
hout en beschikt over een ruime fraaie buitenkeuken met
granieten blad. Het dak van deze Cabana is gemaakt van
Walaba shingles.
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