PRIJSLIJST
Bouwnr		Type 		GBO		BI		V.O.N. prijs
EENGEZINSWONINGEN
1		

DAL 		

119 m2		

470 m2

€ 327.500,00

2		

DAL 		

119 m2		

470 m2

€ 317.500,00

3		

DAL 		

119 m2		

470 m2

€ 317.500,00

4		

ENK 		

124 m2		

498 m2

€ 337.500,00

Bouwnr		Type 		GBO		BI		V.O.N. prijs
APPARTEMENTEN
5		COL		80 m2		

272 m3

€ 270.000,00		

6		ALP		86 m2		

282 m3

€ 265.000,00

7		BERG		55 m2

181 m3

€ 185.000,00

8		BERG		55 m2

181 m3

€ 185.000,00

9		ALP		86 m2		

282 m3

€ 270.000,00

10		COL		80 m2		

272 m3

€ 262.500,00

11		ALP		86 m2		

282 m3

€ 270.000,00

12		BERG		55 m2

181 m3

€ 187.500,00

13		BERG		55 m2

181 m3

€ 187.500,00

14		ALP		86 m2		

282 m3

€ 275.000,00

15		COL		80 m2		

272 m3

€ 270.000,00

16		ALP		86 m2		

282 m3

€ 275.000,00

17		BERG		55 m2

181 m3

€ 192.500,00

18		BERG		55 m2

181 m3

€ 192.500,00

19		ALP		86 m2		

282 m3

€ 280.000,00

Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW
In de koopsom vrij op naam (v.o.n.) zijn onder andere inbegrepen:
Grondkosten, bouwsom (excl. Meerwerk), vergoeding voor architect, constructeur en overige adviseurs, notariskosten i.v.m.
transportakte en kadastergegevens. Diverse bijkomende kosten zoals bouwleges, aansluitkosten gas, water, elektra, riolering,
c.a.i. (exclusief beeldsignaal) en de kosten van de garantie.
Niet in de koopsom vrij op naam (v.o.n.) zijn onder andere inbegrepen:
De kosten verbonden aan het afsluiten van een hypothecaire lening zoals afsluitprovisie voor de lening, notariskosten
voor de hypotheekakte en kadastergegevens, eventueel renteverlies (bijv. bereidstellingsprovisie van de hypotheek- en
depotrente tijdens de bouwperiode) en voor zelfgekozen meerwerk.
Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigen voorbehouden.
1.
De exacte kavelgrootte zal t.z.t. worden vastgesteld door kadastrale inmeting.
2.
Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Ontwikkeling en realisatie Verkoop
Deze prijslijst is geldig tot en met 31 juli 2019. Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn
voorbehouden. Derhalve kunnen aan de prijslijst geen rechten worden ontleend.
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