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Status: Te koop
Titel: Erfpacht
Type: Splitlevel

Woonopp.: 420 m²
Perceelopp.: 2294.17 m²
Woonlagen: 2

Kamers: 9
Slaapkamers: 5
Badkamers / WCs 3 / 3

W0871B6

Woning te koop

  Keizerstraat 112
Paramaribo

Suriname

Nickeriestraat #5
N.O.T.K.

Behoefte aan Rust en Sereniteit op een A1-locatie? Dan bent u hier terecht!

Dit object is gelegen in één van de meest vooraanstaande
wijken van Groot-Paramaribo. Op een ruim perceel staat deze
opvallende woning al langer dan een mensenleeftijd nog
altijd rotsvast op zijn plek. Een ouderwets solide en degelijk
gebouwde splitlevel waar de tand des tijds nauwelijks
invloed op heeft gehad en met een kleine renovatiebeurt in
zijn volle glorie hersteld kan worden of daarnaast met enige
aanpassing omgetoverd zou kunnen worden tot een
moderne woning die voldoet aan alle hedendaagse
woonwensen.

Een ander heel sterk punt van dit object is de locatie. Op
loopafstand van de Jaggernath Lachmanstraat biedt het ook
meerdere functionele mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de
opzet van een kantoorpand of appartementencomplex of
verschillende bedrijfsunits. De bereikbaarheid is uitstekend,

zowel lopend als met het openbaar vervoer. Vanuit
ondernemers oogpunt beschouwd, kan dit object dus betiteld
worden als een zeer aantrekkelijk aanbod vanwege de vele
commerciële mogelijkheden en vierkante meters nabij het
centrum van de stad.

Het eerste gevoel dat men ervaart wanneer men door de
poort het erf betreedt is een sfeer van rust en sereniteit. Het
terrein van om en bij 2.300 m2 oogt erg ruim, waarbij de
woning dusdanig is gebouwd dat er voldoende terrein aan de
zuidzijde en achterzijde over is voor het eventueel realiseren
van ander woongenot zoals een zwembad. De achtertuin is
schaduwrijk vanwege de fruitbomen en de rest van het erf is
beplant met typisch Surinaamse struiken en planten.
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