GRAND WINDSOCK BONAIRE
PENTHOUSE MOLA MOLA B14
TE KOOP:
• LUXE PENTHOUSE MET 3 SLAAPKAMERS EN TWEE BADKAMERS
• OPPERVLAKTE VAN C.A. 130M²
• VRIJ UITZICHT OP DE CARIBISCHE ZEE
• GELEGEN AAN HET ZWEMBAD MET POOLBAR

GRAND WINDSOCK BONAIRE
“Uw eigen stukje tropisch Nederland”
Het Resort
* 72 luxe villa’s en appartementen gelegen in een
prachtige tropische oase
* Op een toplocatie in de mooie villawijk Belnem
(Kralendijk)
* Beachclub met eigen strand en steiger
* Zwembad met Poolbar
* Openbare stranden in de nabijheid
* Succesvol verhuur- en beheer concept met
uitstekende huurinkomsten
Bon bini na Boneiru, welkom op Bonaire!
Als kroon op de ontwikkeling van luxe resorts op
Bonaire is aan de EEG Boulevard in Belnem het Grand
Windsock Bonaire gerealiseerd. Een uniek resort met
alle faciliteiten en wooncomfort op een comfortabel en
hoog niveau. Grand Windsock Bonaire is bestemd voor
toeristische verhuur volgens een uitgekiend verhuur- en
beheerconcept. De combinatie van een modern
penthouse op een toplocatie met ruime eigen
gebruiksmogelijkheden en uitstekende rendementen
maken dat een investering in Grand Windsock Bonaire
zeer interessant is voor de particuliere belegger.

MOLA MOLA
Penhouse met drie slaapkamers en zeezicht
Dit 6-persoons ‘Ocean view’ penthouse laat niets te
wensen over. Je kijkt direct uit over de azuurblauwe
Caribische Zee en de baai van Kralendijk, dat maakt dit
appartement extra bijzonder. Het is luxe uitgevoerd en
met een oppervlakte van circa 130 m2 is het ruim
opgezet. Opvallend is het open karakter van het
penthouse, waardoor het binnen- en buitengevoel
naadloos in elkaar overloopt. Zo heb je zowel binnen als
buiten een aparte living en is het aan jou waar je het
liefst verblijft. De binnen living beschikt over een eettafel
en een grote loungehoek en in de ruime woonkeuken
vind je een Amerikaanse koelkast, een inductie
kookplaat, een combi-oven, een vaatwasser.
De master bedroom heeft een badkamer en suite met
douche en toilet. Op de gang, tussen de andere twee
slaapkamers in, bevind zich de tweede badkamer, ook
met douche en toilet. De buiten living bereik je via de
schuifpui. Hier kun je heerlijk loungen en gezellig samen
zijn terwijl je uitkijkt op zee. Tot slot beschikt het
Penthouse over een ruime afsluitbare privé
opbergruimte en een eigen parkeerplaats.
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Specificaties
Objectnummer

GWB-B14-22

Vraagprijs (ex BTW/ KK)

399.000,- excl. c.a. 9% KK

Soort huis

Penthouse met vrij uitzicht op zee

Type huis

Appartement

Woonoppervlakte

C.a. 130 m2

Slaapkamers

3

Badkamers

2

Opleveringsniveau
Inventaris-Inrichting

Ja

Inbouw keuken

Ja

Balkon/Terras

Ja, met uitzicht op zee

Max aantal personen

6

Parkeergelegenheid

Ja, bij appartementencomplex
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IMPRESSIE
PENTHOUSE MOLA MOLA B14
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IMPRESSIE
HET RESORT
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PLATTEGROND
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Informatie & Contact
Koopbegeleiding
Het gehele aankooptraject van de woning wordt door ons begeleid. We
informeren u graag over de notaris, het koopproces, de hypotheek,
verhuurmogelijkheden en de wet- en regelgeving op Bonaire inzake
bouw en fiscaliteit.
Bezichtigen?
Bezichtigingen vinden plaats op persoonlijke afspraak en kunnen
plaatshebben op elk gewenst moment. Vluchten en aanbiedingen kunt
u gemakkelijk zelf uitzoeken via www.skyscanner.nl en wij helpen u
graag bij het reserveren van verblijfsaccommodatie op Bonaire. Wij
ontmoeten u dan ter plaatse en informeren u over de bouw,
mogelijk meerwerk, de beschikbare woningen, de omgeving en de
overige kenmerken van het project.
Meer informatie, een oriënterend
gesprek of een bezichtiging:
Nicolette Bosveld
Tel: +31 (0)6 – 24 729 070
nicolette@mynexthome.nl

Sophie van der Werff
Tel: +31 (0)6 – 319 26 339
sophie@mynexthome.nl

Luzernestraat 19a
NL-2153 GM NIEUW VENNEP

Aan deze brochure kan derhalve geen recht of aanspraak worden ontleend.
Kennelijke fouten en/of vergissingen dan wel prijswijzigingen voorbehouden.
In de aankoopcontracten zullen de bindende voorwaarden geregeld zijn.
NextHome B.V., Luzernestraat 19a, 2153 GM, Nieuw Vennep. KVK – Nederland 34178282.
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