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Keizerstraat 112
Paramaribo
Suriname

Woning te koop

Aloestraat nr. 5 te Flora A
EURO € 79.000
Efficiënt gebouwde woning

Status:
Titel:
Type:

Te koop
Eigendom
Laagbouw

Woonopp.:
Perceelopp.:
Woonlagen:

De voorzijde van de woning is keurig en onderhoudsvrij
bestraat. Het betreden van de woning kan via het gezellige
voorterras of de opvallend diepe (± 16 mtr.) garageruimte die
zich bijna langs de gehele rechterzijde van de woning
uitstrekt. Dit is een diepe ruimte wat zich dus strekt tot aan
de achterzijde van de woning en eindigt bij een inpandige
berging. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een
ruim en gezellig terras met uitzicht op de tuin. Rondom de
gehele
woning
zijn
er
goede
en
solide
veiligheidsvoorzieningen getroffen, wat toch een comfortabel
gevoel geeft, aangezien de woning ook niet het gehele jaar
door bewoond werd. Eigenlijk is de woning als
vakantiewoning gebruikt voor korte of langere perioden en
heeft dus het voordeel dat het niet intensief bewoond is
geweest. Bij het betreden van de woning via het voorterras

140 m²
325 m²
1

Kamers:
Slaapkamers:
Badkamers:

4
3
2

treft u de woonkamer die weer aansluit op de eetkeuken.
Vanuit de keuken zijn er 2 toegangsmogelijkheden naar de
overige ruimten van de woning namelijk een toegang tot het
achterterras of de doorgang naar de 3 comfortabele
slaapkamers, die allen voorzien zijn van een airco. De
centrale verbinding tussen de slaapkamers is een hal met
een gastentoilet en de ruimte voor het plaatsen van een
wasmachine en droger. Naast het gastentoilet is de ruime
douche-bad en toiletruimte. Vanuit de slaapkamers naar de
hal bent u met enkele stappen op het intieme en gezellige
achterterras, wat zeer uitnodigend is voor een gezamenlijk
goed ontbijt of lunch of het ‘socializen’ met de rest van het
gezin en/of vrienden.
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