Type Heraut

4 twee-onder-één-kapwoningen

Prijslijst oktober 2018
Koopsommen 4 woningen, type Heraut
bouwnummer
24
25
26
27

kaveloppervlakte*
209 m2
209 m2
209 m2
209 m2

type
twee-onder-één kap
twee-onder-één kap
twee-onder-één kap
twee-onder-één kap

Koopsom v.o.n.**
€ 224.750,€ 224.750,€ 224.750,€ 224.750,-

* Genoemde oppervlaktes zijn ca. maten, geringe afwijking in kaveloppervlakte mogelijk.
** Prijzen zijn geldig tot 01 juli 2019.
In de koopsom vrij op naam op deze prijslijst zijn o.a. begrepen: grondkosten, bouwkosten, honoraria
architect en overige adviseurs, verkoopkosten en overdrachtskosten, notariskosten verbandhoudend met de
juridische levering en kadastraal recht, leges bouwvergunningen, 21% BTW en de eenmalige aansluitkosten
van gas, water, elektra en riolering.
Niet in de koopsom zijn begrepen: kosten in verband met de eventuele financiering van de woning. Deze
kosten zijn o.a.: afsluitprovisie voor een hypothecaire geldlening, notariskosten van de hypothecaire
geldlening, notariskosten van de hypotheekakte en het op de inschrijving van de hypotheek in het kadaster
verschuldigde kadastraal recht, rentekosten tijdens de bouw en kosten voor eventueel vervallen termijnen.
Prijzen zijn exclusief meer- en minderwerk, aansluitkosten en bedrading van de loze leidingen.
De grond is rentedragend vanaf datum start bouw en bedraagt 4% op jaarbasis.

Informatie & verkoop:

Beltrumsestraat 62, 7141 AM Groenlo, T (0544) 46 14 32, E verkoop@scheersroes.nl, I www.scheersroes.nl

Type Heraut

4 twee-onder-één-kapwoningen

Optielijst
Nr.

Omschrijving

Bedrag incl. BTW

1

Garage volgens tekening

€ 14.883,00

2

Carport

€

5.730,00

3

Verlengde garage

€

2.650,00

4

Bijkeuken + verlengde garage

€ 11.240,00

5

Dubbele tuindeur

€

2.015,00

6

Houten garagedeuren

€

2.860,00

7

Verlengen begane grond achtergevel 120 cm

€

8.690,00

8

Dakkapel

€

8.370,00

9

Zolderkamer

€

3.600,00

10

Velux dakraam 114x118 tuimelvenster standaard

€

900,00

11

Vloerverwarming gehele begane grond als

€

3.000,00

hoofdverwarming (exclusief garage)
Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Derhalve kunnen aan
deze prijslijst geen rechten worden ontleend.
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