
Status: Te koop
Titel: Eigendom
Type: Laagbouw

Woonopp.: 130 m²
Perceelopp.: 783 m² 
Woonlagen: 1

Kamers: 3
Slaapkamers: 2
Badkamers: 1
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Woning te koop

  Keizerstraat 112 
Paramaribo 

Suriname

Eduardstraat nr. 18
EURO € 132.000

Eigentijdse woning op ruim perceel
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Eduardstraat • Kwatta • Paramaribo • Suriname

Aantrekkelijke woning, gebouwd aan de voorzijde van een
ruim perceel, waardoor er een kaveloppervlakte resteert van
± 600 m2. Dit biedt de mogelijkheid voor eventuele
uitbreiding van de bestaande woning, voor de bouw van
bijvoorbeeld een appartement, een zwembad, de aanleg van
een schitterende tuin of een combinatie van de
mogelijkheden. Ongeacht de keuze die u maakt, blijft het een
royaal aantal vierkante meters die u buiten de woning nog tot
uw beschikking heeft. Het ontwerp van deze woning op een
eigendomsperceel heeft ondanks het traditionele ontwerp,
door de moderne kleurstelling een redelijk tijdloze uitstraling.
Het perceel is in U-vorm omheind met een betonnen muur ter
hoogte van 1.50 meter. De voorzijde van de woning is
voorzien van hekwerk op een lage betonnen muur. Het terrein
kan worden betreden via de met klinkers betegelde oprit met
automatische toegangspoort. De ingang naar de woning is

mogelijk via de garage of het straatgerichte terras. Bij
binnenkomst is de woning als volgt ingedeeld; living met
moderne open keuken grenzend aan het terras, 2
slaapkamers waarvan de hoofdslaapkamer voorzien is van
eigen douche-toilet en walk-in closet. Alle leefruimten zijn
voorzien van airco. De woning beschikt over goede
basisvoorzieningen zoals 110 en 220V, warm/koud water,
veiligheidsramen met anti-inbraak voorziening en hekwerk op
het voorterras . Het betreft qua oppervlakte geen woning met
royale ruimtes, maar is absoluut een functionele en
aangename woning voor een klein gezin of koppel met een
toekomstperspectief voor gezinsuitbreiding of uitbreiding
van het aantal vierkante meters woonoppervlak.
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https://maps.google.com/maps?ll=5.840475,-55.207318&z=17&t=h&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3

