
NR: WONINGTYPE:    NAAM:  PERCEEL: WONING*:  KOOPSOM VON:

PRIJSLIJST per 17 september 2019

14 WONINGEN VELD I

I-131 Vrijstaande villa    Ixia   423m²  185m²  € 579.500

I-132 Vrijstaande villa     Ixia   510m²  185m²  € 599.500

I-133 Semi-bungalow     Inula   280m²  161m²  € 439.500 

I-134 Semi-bungalow     Inula   280m²  161m²  € 439.500 

I-135 Semi-bungalow     Inula   280m²  161 m² € 439.500 

I-136 Semi-bungalow    Inula   280m²  161m²  € 439.500 

        

I-138 Twee-onder-een kap woning   Iris   255m²  154m²  € 419.500 

         

I-140 Twee-onder-een kap woning    Iris   293m²  154m²  € 429.500

I-141 Semi-bungalow      Inula   280m²  161m²  € 439.500 

I-142 Semi-bungalow      Inula   280m²  161m²  € 439.500 

* Gebruiksoppervlakten (G.B.O.) van de woningen zijn volgens de NEN 2580 

       

I-139 Twee-onder-een kap woning  Iris    255m²  154m²  € 419.500 

        

I-137 Twee-onder-een kap woning   Iris   301m²  154m²  € 429.500

I-143 Semi-bungalow      Inula   280m²  161m²  € 439.500 

I-144 Semi-bungalow      Inula   280m²  161m²  € 439.500 

       



Wat zit er bij de koopsom inbegrepen?

 

- de totale bouwsom;

- de kosten van de grond;

- de notariskosten en kadastrale kosten over de grond en eventuele opstallen;

- de kosten van architect, constructeur, directie en toezicht;

- de aansluitkosten voor verwarming , water, elektra en riool; 

- de legeskosten;

- de belasting toegevoegde waarde (btw) ad 21%;

- de makelaarskosten;

- de kosten van Woningborg.

   

In de verkoopprij zen v.o.n. zijn niet begrepen:

   

- de kosten ten behoeve van aanleg bedrading telefoon vanaf meterkast naar aansluitpunt(en);

- de kosten ten behoeve van aanleg bedrading cai (of glasvezel) vanaf meterkast naar aansluitpunten;

- de rente over de grondkosten o.b.v. 5% per jaar, te vermeerderen met btw vanaf 1 maart 2020;  
- de rente over de eventueel reeds vervallen en nog te vervallen bouwtermijnen vanaf start bouw;

- de hypotheekkosten: eventuele advieskosten, hypotheekaktekosten en hypotheekrente tijdens 

  de bouw;  

- de eventuele wijzigingen in het btw-tarief.

Vanaf het moment van notariële levering komt de onroerende zaakbelasting voor rekening van de koper(s). 

Deze verrekening wordt doorgaans opgenomen op de leveringsnota van de notaris.

Onze aanbiedingen zijn; tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geheel vrijblijvend.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

PRIJSLIJST per 17 september 2019

14 WONINGEN VELD I


