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Status: Te huur
Type: Hoogbouw
Gemeubileerd: Gemeubileerd

Woonopp.: 150 m²
Perceelopp.: 540 m²
Woonlagen: 2

Kamers: 5
Slaapkamers: 3
Badkamers / WCs 2 / 2

H0445B6

Woning te huur

  Keizerstraat 112
Paramaribo

Suriname

Arecapalmstraat 27A
EURO € 550 per maand

Een nette gemeubileerde woning in een prettige woonomgeving

Dit huurhuis is gelegen te Uitvlugt 2 in een veilige
middenstandsbuurt en een prettige en rustige omgeving. Ook
met het oog op de verkeersdrukte in voornamelijk de
ochtenduren is deze woning gunstig gelegen met
uitvalswegen naar de Kwattaweg en de Commissaris
Weythingweg.

De eerste indruk die men krijgt is een keurig onderhouden
hoogbouw woning op een netjes onderhouden erf dat
voorzien is van een laag schelpzand. Het terrein is geheel
omrasterd, waardoor kinderen veilig op het erf kunnen spelen
en eventueel ook huisdieren vrij erop kunnen rondlopen. Het
erf kan betreden worden via een verhard looppad dat langs
een bezoekerspoort leidt naar de buitentrap van de woning
en van waaruit het voorbalkon opgegaan kan worden.
Hiernaast is er een verharde oprit die vanuit de straat via een

ijzeren poort doorloopt naar het onderhuis, die genoeg ruimte
biedt voor het parkeren van 2 personenauto’s.

De woning bestaat uit 2 woonlagen en is zeer praktisch
ingericht.
Vanuit de garage geeft een goed beveiligde deur toegang tot
de benedenwoning waar de keuken, de eetkamer en een bad
en toiletruimte zijn. Een houten binnentrap leidt naar de
bovenverdieping, waar zich 3 slaapkamers een ruime
woonkamer en een van elkaar gescheiden badkamer en toilet
bevinden. Vanuit de woonkamer komt men terecht op het
voorbalkon. De vloeren van de benedenwoning, het balkon en
beide toiletruimten zijn betegeld en de rest van de
bovenwoning heeft een mooie houten parketvloer. Aan de
achterzijde van het benedenhuis is er een bergingsruimte.
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