
Prijslijst 17 woningen Waldijk blok 24 d.d. 17 oktober 2017

Bnr Type Woonopp m2 Kavel m2 Ligging achtertuin Koopsommen v.o.n. bijzonderheden

73 Tweekapper 146 237 oost € 390.000 incl. grote uitbouw

74 Tweekapper 146 203 oost € 370.000 incl. grote uitbouw

75 Tweekapper 146 200 oost € 370.000 incl. grote uitbouw

76 Tweekapper 146 215 oost € 383.000 incl. grote uitbouw

87 Tweekapper 133 216 noordoost € 365.000

88 Tweekapper 133 203 noordoost € 355.000

89 Tweekapper 133 202 noordoost € 355.000

90 Tweekapper 133 214 noordoost € 365.000

91 Tweekapper 133 213 noordoost € 365.000

92 Tweekapper 133 200 noordoost € 355.000

93 Tweekapper 133 200 noordoost € 355.000

94 Tweekapper 133 221 noordoost € 373.000

95 Tweekapper 133 209 noordoost € 368.000

96 Tweekapper 133 189 noordoost € 360.000

97 Tweekapper 133 193 noordoost € 360.000

98 Tweekapper 133 197 noordoost € 360.000

99 Vrijstaand (geschakeld) 133 279 noordoost € 455.000

De koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam, inclusief 21% BTW en vast tot 1 januari 2018.

Grote meerwerkopties

Uitbouw 1,2 m achterzijde (5,16 m breed) 17.595,00€                   

Uitbouw 2,4 m achterzijde ( 5,16 m breed) 21.995,00€                   

Uitbouw 1,2 m achterzijde (8,36 m breed, alleen mogelijk bij de tweekapper) 24.195,00€                   

Uitbouw 2,4 m achterzijde (8,36 m breed, alleen mogelijk bij de tweekappers) 28.595,00€                   

Erker aan de voorzijde van de woning (alleen mogelijk bij de tweekappers) 7.145,00€                     

Dakkapel aan de voor-, zij- of achterzijde van de woning 6.050,00€                     

De koop-/aanneemsom van de woning is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten,

die met het verwerven van een eigen woning  van toepassing  zijn, in de koop-/aanneemson zijn inbegrepen:

• Bouwkosten                                         • Aansluitkosten voor elektra, water, riolering en gas

• Legeskosten                                         • Omzetbelasting

• Makelaars- c.q. verkoopkosten               • Woningborg garantieregeling

• Notariskosten voor de leveringsakte    • Sanitair en tegelwerk (toilet en badkamer)

Niet inbegrepen in koop- en aanneemsom zijn:

• Bouwrente

• Eventueel meer-/minderwerk

• Financieringskosten

• Notariskosten voor de hypotheekakte

• Keuken

Lotingsprocedure
Toewijzing: Na sluiting van de inschrijfperiode zal  de toewijzing binnen één week bekend worden gemaakt. 

De woningen worden zoveel mogelijk toegewezen op basis van eerste voorkeur.

Inschrijving: De verkoop voor Waldijk blok 24 is gestart op 17 oktober. De inschrijving loopt tot 22 oktober 17.00 uur. Het digitale

formulier dient vóór die tijd online verzonden te zijn. Na sluiting wordt er geloot op basis van eerste voorkeur. 

Voorwaarden inschrijving: 

1. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één formulier worden ingediend.

2. Als in strijd met het hiervoor gestelde meerdere formulieren worden ingediend, worden alle inschrijfformulieren uitgesloten van 

deelname. 

3. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is niet mogelijk, tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming 

wordt verleend.

Algemeen

Wijzigingen voorbehouden. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, doch kunnen aan deze lijst geen rechten ontleend worden.


