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Keizerstraat 112
Paramaribo
Suriname

Woning te koop

Remingtonstraat 59, Zavana Estate
EURO € 140.000
Moderne woning in de ‘gated community’ Zavana Estate

Status:
Titel:
Type:

Te koop
Grondhuur
Laagbouw

Woonopp.:
Perceelopp.:
Woonlagen:

Deze recent gebouwde woning (eind 2017) is gesitueerd op
een locatie die volop in ontwikkeling is. Deze atwoning is
een modern concept, waarbij het leefgedeelte gericht is op
de tuinzijde. Aan de voorzijde, naast de entree bevindt zich
een ruime garage voor 2 auto’s. De opvallend diepe entree
van de woning heeft een betegeld terras met een zithoek. Bij
het betreden van de woning komt u in de hal en wordt u gelijk
geconfronteerd met een bijzonder en opvallend aspect aan
de architectuur van de woning. Het betreft een verhoogde
nok met ramen, waardoor er een bijzondere lichtinval
gecreëerd wordt door het hoge plafond in de hal. Het
verhoogde plafond beschikt ook over ramen die tegen elkaar
opengezet kunnen worden, wat weer het effect heeft van een
betere
luchtcirculatie.
Hierdoor
is
er
minder
warmteontwikkeling in de woning. Aan weerszijden van de
hal bevinden zich de slaapkamers, waarvan de master
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Kamers:
Slaapkamers:
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bedroom met eigen modern ingericht bad-toilet en walk-in
closet, heel praktisch gescheiden is van de overige kamers.
De overige 2 ruime slaapkamers delen een douche en toilet
ingericht met sanitair van goede kwaliteit. Alle kamers zijn
voorzien zijn van airco’s. Vanuit de hal richting de tuinzijde
van de woning bevindt zich een aangename living met open
keuken. Vanuit de living en de volledig uitgeruste keuken is er
uitzicht op de royale tuin, die gescheiden wordt door een
greppel met het bos aan de achterzijde.
De woning beschikt over de gebruikelijke voorzieningen voor
een moderne woning zoals airco’s, 220/110V, alarm en
internet.
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