
Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op woensdag 18 november 2020 om 15:12 uur.
Deze presentatie is met zorg samengesteld uit informatie die van de aanbieder van het beleggingspand afkomstig is.

Beleggingspanden.nl biedt deze informatie daarom aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Beleggingspanden.nl biedt zelf geen onroerend goed aan. Deze presentatie is een uitnodiging om via Beleggingspanden.nl met de

aanbieder van het beleggingspand in contact te komen.

Kaapverdische Eilanden, São Vicente
São Vicente
Kaapverdië.

 Te koop  € 1.228.500,- K.K.

Deze belegging betreft vijf onbebouwde kavels van minimaal 5.500 m² in het zuidoosten van het eiland São Vicente te
Kaapverdië. De kavels zijn vrij voor verschillende soorten bouw.

São Vicente is een klein eiland, maar bezit wel de grootste haven van het land. De hoofdstad is Mindelo, een stad met
een boulevard die uitzicht geeft op de haven. Het hoogste punt van het eiland is de Monte Verde van 774 meter hoog.
Verder is het een vrij vlak eiland.

Bij de stad São Pedro ligt een internationale luchthaven. Vanuit Nederland kan je er rechtstreeks heen vliegen. Er zijn
vier hoofdwegen te vinden op het eiland. Ook komen er steeds meer geasfalteerde wegen bij, waardoor fietsen steeds
vaker tot de mogelijkheden hoort.

De twee grootste kavels bevinden zich in het onbewoonde dorp Barrio Branco.

Het is mogelijk om de kavels los aan te schaffen.

Locatie Barrio Branco: 18.750 m² - € 562.500
Locatie Barrio Branco: 11.700 m² - € 351.000
Locatie Ribeira Calhau: 9.600 m² - € 288.000
Locatie Baleia: 9.000 m² - € 270.000
Locatie Mato Ingles: 5.500 m² - € 165.000

 

Wij vragen u discreet om te gaan met deze presentatie en het beleggingspand in eerste instantie uitsluitend aan de buitenkant te bezichtigen. Er

wordt uitdrukkelijk op gewezen dat bezichtiging/inspectie en/of contact met de huurder uitsluitend in overleg met medewerkers van

Beleggingspanden.nl kan geschieden.
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Algemeen  

Land Kaapverdische Eilanden

Soort pand Internationaal

Laatste wijziging woensdag 18 november 2020

Pandinformatie
 

Eigendomssituatie Volledig eigendom

Contractinformatie
 

Investeringsprofiel
 

Koopsom € 1.228.500,- K.K.

Overig
 

Aanvullende informatie Algemeen:
Republiek Kaapverdië is een land bestaande uit een eilandengroep van vulkanische
oorsprong voor de westkust van Afrika.
Inwoners: ca. 545.990
Oppervlakte: ca. 4.040 km²
Het eiland São Vicente behoort tot de noordelijke eilandengroep Barlavento.

Contact
 

Aanbieder Beleggingspanden.nl
Algemeen
Telefoon: 030 - 225 31 12
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Kaart

Er is nog geen kaart van dit object beschikbaar.
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