
Status: Te koop
Titel: Eigendom
Type: Laagbouw

Woonopp.: 220 m²
Perceelopp.: 450 m² 
Woonlagen: 1

Kamers: 8
Slaapkamers: 6
Badkamers: 4
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Woning te koop

  Keizerstraat 112 
Paramaribo 

Suriname

Michael de Barriosstraat 10
EURO € 144.000

Goed onderhouden woning op Noord
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Michael de Barriosstraat 10 • Noord • Paramaribo • Suriname

b>De omgeving</b> 
Deze goed onderhouden woning staat aan de Michael de
Barriosstraat, op nummer 10. Deze straat is gemakkelijk via
de Wolframstraat te bereiken en is een zijstraat van de
George Hindoristraat, te Paramaribo-Noord. De woning is in
2010 gebouwd en staat op naam van een stichting. Optioneel
kan de inboedel overgenomen worden bij de koop.

De woning heeft de volgende indeling; een gesloten garage
geschikt voor één voertuig, een voorzaal met een keuken, een
voorbalkon, drie slaapkamers waarvan één een masterroom
is met eigen bad en toilet en voor de overige slaapvertrekken
is er een bad en toilet nog apart. De woning verkeert in goede
staat, heeft airco in de voorzaal en in twee van de
slaapkamers, heeft aluminium schuiframen m.u.v. de
voorzaal die voorzien is van ramen met ingebouwde
dievenijzer.

De straat heeft een gesloten riolering en straatverlichting en
alle andere nutsvoorzieningen zijn aanwezig. De wegen naar
het object toe zijn allemaal verhard, maar de Michael de
Barriostraat zelf verkeert echter toch wel in slechte staat.

<b>Het terrein</b> 
Het terrein is volledig tot ontwikkeling gebracht met een inrit,
het woonhuis en twee appartementen. Het Is volledig verhard
en dus onderhoudsvriendelijk. De totale oppervlakte is 450
m², met een frontbreedte van 20 meter en een diepte van
22.50 meter en is eigendom. Het geheel is omheind met een
stenenschutting en zowel aan de rechter- als achterzijde
grenst dit terrein aan een onbebouwde kavel en aan de
linkerzijde staat een onafgebouwde laagbouwwoning. Het
terrein ligt hoger dan de straat en loopt niet onder.
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https://maps.google.com/maps?ll=5.869367,-55.142643&z=17&t=h&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3

