
Status: Te koop
Titel: Eigendom
Type: Laagbouw

Woonopp.: 400 m²
Perceelopp.: 1500 m² 
Woonlagen: 1

Kamers: 6
Slaapkamers: 5
Badkamers: 3
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Woning te koop

  Keizerstraat 112 
Paramaribo 

Suriname

Franchepanestraat 40 hk Henkielaan
EURO € 357.500

Goed gesitueerde hoekwoning met zwembad

 
 

 
 

 
 

Hesdy Rechards
+597 851 0812  
hesdy@surgoed.com

 

Franchepanestraat hk Henkielaan • Flora • Paramaribo • Suriname

De woning bevindt zich op een ruim hoekperceel en door
goed gebruik te maken van ruimtelijke vormgeving is de plek
van de woning zodanig uitgekozen op het terrein dat deze
zeer goed tot uiting komt in het geheel. Om de woning te
betreden kan er gekozen worden om via het looppad of de
oprijlaan van de garage de woning te bereiken; de garage
beschikt over een elektrische roldeur.

De keuken is in een U-vorm gebouwd in de oude stijl van
vroeger, vanuit de keuken lopend door de woonkamer komen
we in een gangpad die ons brengt naar de verschillende
slaapkamers. Die zijn op hun manier ingericht met hun eigen
bad en toilet en hun opbergruimte. Het gangpad is
opgetrokken met sierstenen, waardoor je op de binnenplaats

kunt kijken. Over de binnenplaats gesproken; daar heeft men
een ovaal zwembad gebouwd met kleine blauwe tegels
afgewerkt en er is een buiten douche en toilet aanwezig. De
woning heeft verder ook een achterterras, deze is deels
verkleind door er twee slaapvertrekken van te maken, maar
dit kan zo weer in de oude stijl worden hersteld. De totale
woning is volledig betegeld, ook het bad en toilet tot aan het
plafond; er is gekozen in deze woning voor een triplex
plafond. Het hele binnenterras is betegeld met gebroken
tegels en aan de achterzijde van de woning is er bestraat.
Om een goed zelfbeeld van de woning te krijgen voelt u zich
vrij om een afspraak te maken.
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https://maps.google.com/maps?ll=5.821676,-55.201339&z=17&t=h&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3

