
For sale 
Villa of unprecedented top level in a unique location on the Spanish Water 
 
In brief 
- Land 4,880 m2 of land 
- Built area 700 m2 
- Total 5 bedrooms, 4 bathrooms, office, gym, various living rooms 
- Infinity pool with jacuzzi and poolhouse 
- Detached guesthouse with spacious porch 
- Carport for 6 cars and various storage spaces 
 
Design 
This minimalist villa was designed by IHC Architects in collaboration with Studio van den 
Brandt, combining a sleek and modern line game with many natural materials for 
warmth and comfort. 
 
Finish 
GENERAL. A separate construction team has been flown from the Netherlands to realize 
this villa. The entire house is equipped with aluminum frames, imported from the 
Netherlands, 11 sliding doors, massive French oak beams and shooters, more than 250 
LED spots, solar panels and many built-in wardrobes. 
 
ELEKTRA. An advanced demo system is installed to control all lighting, curtains, music, 
alarm and camera systems anywhere, anywhere in the world, with the phone or with 
the various screens. There is full Wi-Fi reception inside, outside and even around the 
property, and all rooms have a Sonos sound system. 
 
KITCHEN. This includes a solid 20cm thick stainless steel work surface of ABK, electric 
drawers, 2 sinks, cooker, multiple refrigerators, 2 dishwashers, espresso machine, 
steamer, ovens and a wine closet. Almost all the equipment is from Gaggenau's top 
series. 
 
GARDEN. This is equipped with various (covered) seating areas, a Boretti outdoor 
kitchen with fridge and grill plates, outdoor sound system, infinity pool with Jacuzzi and 
separate bathroom, fully automated irrigation system and path to Spanish water with 
pier and palapa. 
 
Location 
The rich size of the plot, the elevated position and the many greenery provide an oasis 
of calm and plenty of privacy. The view is perhaps the most beautiful of all Curacao; In 
almost all rooms you have beautiful views of the Spanish water, the Caribbean Sea and 
the Table Mountain. 
Brakkeput Mei Mei lies in the most beloved part of the island; The beaches, boulevards 
and restaurants of Jan Thiel and Mambo beach can be reached in a few minutes by car 
or boat. 
 
Pier and palapa * 
* Requires further explanation 
 
 



 
Te koop 
Villa van ongekend topniveau op een unieke lokatie aan het Spaanse Water 
 
In het kort 
- Kavel 4.880 m2 eigendomsgrond 
- Bebouwde oppervlakte 700 m2 
- Totaal 5 slaapkamers, 4 badkamers, kantoor, fitnessruimte, diverse woonkamers 
- Infinity pool met jacuzzi en poolhouse  
- Vrijstaand gastenverblijf met riante porch 
- Carport voor 6 auto’s en diverse opslaguimten 
 
Ontwerp 
Deze minimalistische villa is ontworpen door IHC Architecten in samenwerking met 
Studio van den Brandt en combineert een strak en modern lijnenspel met vele 
natuurlijke materialen voor warmte en comfort. 
 
Afwerking 
ALGEMEEN. Een apart bouwteam is vanuit Nederland ingevlogen om deze villa te 
realiseren. De gehele woning is voorzien van, uit Nederland geimporteerde, aluminium 
kozijnen, 11 schuifpuien, massief Frans eiken balken en schutters, meer dan 250 led-
spots, zonnepanelen en vele inbouwkasten. 
 
ELEKTRA. Er is een geavanceerd demoticasysteem geïnstalleerd zodat alle verlichting, 
gordijnen, muziek, alarm-en camerasystemen overal, waar ook ter wereld, met de 
telefoon of met de diverse schermen te bedienen zijn. Er is zowel binnen, buiten en 
zelfs rondom het terrein volledige wifi-ontvangst en alle vertrekken zijn voorzien van 
een Sonos geluidssysteem. 
 
KEUKEN. Deze is onder andere voorzien van een massief 20cm dik rvs-werkplad van 
ABK, elektrische laden, 2 spoelbakken, cooker, meerdere koelkasten, 2 vaatwassers, 
espresso-apparaat, steamer, ovens en een wijnklimaatkast. Vrijwel alle apperatuur is 
van de topserie van Gaggenau. 
 
TUIN. Deze is voorzien van diverse (overdekte) zithoeken, een Boretti buitenkeuken 
met koelkast en grillplaten, outdoor geluidssysteem, infinity pool met jacuzzi en aparte 
badkamer, een volledig geautomatisseerd irrigatiesysteem en een pad naar het Spaanse 
water met aanlegsteiger en palapa. 
 
Ligging 
De riante afmeting van de kavel, de verhoogde ligging en het vele groen bieden een 
oase van rust en volop privacy. Het uitzicht is wellicht het mooiste van geheel Curacao; 
In vrijwel alle vertrekken heb je prachtige vergezichten over het Spaanse water, de 
Caribische zee en de Tafelberg.   
Brakkeput Mei Mei ligt in het meest geliefde deel van het eiland; De stranden, 
boulevards en restaurants van Jan Thiel en Mambo beach zijn op enkele minuten met 
de auto of boot te bereiken. 
 
Aanlegsteiger en palapa* 
*vereist nadere toelichting 


