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M-236  vrijstaande villa   Melia   486  173 € 689.500,00

M-237  hoekwoning   Meidoorn  247  144 € 489.500,00

M-238  middenwoning   Meidoorn  136  120 € 374.500,00

M-239  middenwoning   Meidoorn  136  120 € 374.500,00

M-240  hoekwoning   Meidoorn  214  144 € 469.500,00

M-241  twee-onder-een kap  Magnolia  294  145 € 518.500,00

M-242  twee-onder-een kap  Magnolia  293  144 € 518.500,00

M-243  hoekwoning   Meidoorn  293  144 € 509.500,00

M-244  middenwoning   Meidoorn  150  120 € 379.500,00

M-245  middenwoning   Meidoorn  150  120 € 374.500,00

M-246  middenwoning   Meidoorn  150  120 € 374.500,00

M-247  middenwoning   Meidoorn  150  120 € 374.500,00

M-248  hoekwoning   Meidoorn  294  145 € 509.500,00

NUMMER: WONINGTYPE:              NAAM:   PERCEEL:        WONING*: KOOPSOM V.O.N.:

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



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, elektr a en riool; 
- de legeskosten;
- de belasting toegevoegde waarde (btw) ad 21%;
- de makelaarskosten;
- de kosten van Woningborg.

   

In de verkoopprijzen 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. 4% per jaar, te vermeerderen met btw vanaf 1 januari 2022;  
- de rente over de eventueel reeds vervallen en nog te vervallen bouwtermijnen vanaf start bouw;
- de hypotheekkosten: eventuele advieskosten, hypotheekaktekosten en hypotheek rente 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.
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