
Prijslijst

1 Vrijstaand A 3  zuidoost 206 m² 336 m²  €                      630.000,00 

2 Vrijstaand B 2  zuidoost 163 m² 336 m²  €                      510.000,00 

3 Vrijstaand-geschakeld C 2  zuidoost 163 m² 336 m²  €                      505.000,00 

4 Vrijstaand-geschakeld D 3  zuidoost 206 m² 335 m²  €                      625.000,00 

5 Vrijstaand E 2  zuidoost 163 m² 377 m²  €                      525.000,00 

6 Vrijstaand F 2  zuidoost 163 m² 377 m²  €                      530.000,00 

7 Vrijstaand G 3  zuidoost 206 m² 377 m²  €                      645.000,00 

8 Vrijstaand D (sp) 3  zuidoost 206 m² 361 m²  €                      640.000,00 

9 Vrijstaand-geschakeld F 2  zuidoost 163 m² 326 m²  €                      505.000,00 

10 Vrijstaand-geschakeld C (sp) 2  zuidoost 163 m² 326 m²  €                      505.000,00 

11 Vrijstaand A (sp) 3  zuidoost 206 m² 332 m²  €                      630.000,00 

12 Vrijstaand B 2  zuidoost 163 m² 383 m²  €                      535.000,00 

13 Vrijstaand E 2  zuidoost 163 m² 383 m²  €                      535.000,00 

14 Vrijstaand G 3  zuidoost 206 m² 380 m²  €                      645.000,00 

Opmerkingen:

* 

SP is gespiegelde variant (in afwijking van de verkooptekeningen)

Verkoop & Informatie:

Van de Water Makelaars Lelieveld makelaardij 

Bredaseweg 368 Stationsplein 1

5037 LG Tilburg 5061 HG Oisterwijk

Tel: 013 -  5 952 952 Tel: 013 - 5 210 222

tilburg@vandewatergroep.nl info@lelieveldmakelaardij.nl

www.vandewatergroep.nl www.lelieveldmakelaardij.com

Fase 4B - 14 Parkwoningen

Bouw-

nummer

10 februari 2021

Koopsom                                                                   

(vrij op naam)           

Perceelopp. (circa)Bouwlagen Gebruiksopp. 

(circa) *

Het gebruiksoppervlakte (GBO) is berekend conform de NEN2580 en inclusief inpandige buitenberging.

TypeWoning Achtertuin
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Prijslijst

Verkoopprocedure
- 

Aankoopcondities:

- 

- Wettelijke wijzigingen worden doorgerekend. 

- 

rekening gebracht naar 6% op jaarbasis.

- 

- 

- 

bij kadastrale uitmeting.

- 

op de inhoud van deze lijst aan te brengen. 

- 

- 

- Meerwerk valt onder garantie van Woningborg.

- 

- 

- 

Niet in de koopsom begrepen zijn:

- 

- 

- 

- 

- 

10 februari 2021

De getoonde prijzen zijn inclusief 21% btw en notariskosten met betrekking tot levering, kadastraal recht en dergelijke, doch

Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, internet en kabel. 

De opgegeven perceel- en woningoppervlaktes zijn bij benadering; de juiste perceeloppervlakte zal worden vastgesteld bij

Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, Den Bogerd Ontwikkeling B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen

Aan deze lijst kunnen dan ook  geen rechten worden ontleend.

Druk- en zetfouten en (prijs)wijzigingen voor aankoop zijn voorbehouden; btw-wijzigingen na aankoop worden verrekend.

Grondkosten: vanaf 2 weken na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt over de grondkosten rente in 

De kosten voor het Woningborg- garantiecertificaat zijn in de koopsom inbegrepen.

De gemeentelijke (leges) kosten zijn in de koopsom inbegrepen.

Alle meer- en minderwerken worden rechtstreeks gecontracteerd tussen de Ondernemer en de Verkrijger. 

Advieskosten en afsluitkosten voor uw hypotheek. 

Advieskosten en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek. 

Renteverlies tijdens de bouw. 

De koopovereenkomst wordt met de Verkoper van de grond gesloten.

De Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor de realisatie van de woning en het meer- en minderwerk.

Kosten voor meerwerk.

exclusief de kosten die te maken hebben met de financiering van de woning. 

De aannemingsovereenkomst wordt met de Ondernemer of Nader te Noemen Meester gesloten voor de bouw van de woning.

Kijk voor de verkoopprocedure en de verkoopdocumentatie www.denbogerd.nl

Fase 4B - 14 Parkwoningen
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