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Status: Te koop
Titel: Eigendom
Type: Hoogbouw

Woonopp.: 320 m²
Perceelopp.: 1253 m²
Woonlagen: 2

Kamers: 7
Slaapkamers: 4
Badkamers / WCs 1 / 1

W0879B6

Woning te koop

  Keizerstraat 112
Paramaribo

Suriname

Ramalaan 39
EURO € 319.000

Leuke hoogbouw woning te koop in een gewilde woonomgeving te Uitvlugt

Deze hoogbouw woning heeft een open ruimte op de begane
grond die dienst doet als opslag, maar ook garage of als
zitgelegenheid. Via een trap aan de voorzijde van de woning
en het perceel krijg je toegang tot het voorbalkon van met
uitzicht over de straat. Aan de achterzijde van de woning is
ook een trappenhuis die direct toegang geeft tot de keuken
van de woning. Op de begane grond zijn er bergruimte,
opslag en utiliteitsruimte te vinden met allemaal een aparte
toegang. Verder is er voldoende ruimte op de begane grond
om een dichte garage te maken, woonkamer en/of
slaapkamer of kantoor. Het o�ciële woongedeelte op de
1ste etage bestaat uit een ruim voorbalkon in een L-vorm
met een trap naar de begane grond. Verder zijn er twee
schuifdeuren die toegang verlenen tot de woonkamer. Deze

woonkamer is voorzien van een houtentvloer, heeft een open
karakter en verbinding met de keuken en het eetkamer
gedeelte.

De 4 slaapvertrekken bevinden zich allemaal in het oostelijke
deel van de woning waarbij 2 slaapvertrekken uitkomen in de
tussengang en twee aan het begin van deze gang en keuken.
Drie van de slaapkamers hebben houten inbouwkasten en de
4de slaapkamer een opbouw kledingkast. De badkamer en
toilet zijn gescheiden van elkaar en bevinden zich in het
overgang gedeelte van de keuken naar de slaapvertrekken.
De keuken in een U-vorm bestaat uit houten onder- en boven
kasten.
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