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-  VERKOOPPRIJSLIJST  - 

 
 
6 TOWNHOUSES 

 
De townhouses beschikken over 2 privé parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeerkelder. Via de kelder is de 
woonruimte per direct te bereiken. Optioneel is het, tijdens de bouw of later, mogelijk om een privé lift in de 
woning te realiseren. 
 

3 APPARTEMENTEN 
 

 
De appartementen beschikken over 1 privé half overdekte parkeerplaats onder het gebouw aan de achterzijde 
op maaiveldniveau en over 1 privé parkeerplaats in de parkeerkelder onder de townhouses.  
 
 
 
 

Bouw 
nr. 

Woningtype Opp.   
m² 

kelder 
(circa) 

 

GBO  
BG & 1e 

VD 
 m² 

(circa) 

Totaal  
opp. 
 m² 

(circa) 
 

Privé 
buitenruimte  
Begane grond 

 m² (circa) 

Privé 
buitenruimte  
1e verdieping 

 m² (circa) 

Verkoopprijs 
(vrij op naam) 

1 Townhouse  
hoek 

24 183 207 37 28 VERKOCHT 

2 Townhouse 
 

37 178 215 
 

38 28 € 1.050.000,- 

3 Townhouse 
 

37 186 223 38 28 VERKOCHT 

4 Townhouse 
 

34 170 204 38 28 OPTIE 

5 Townhouse 
 

34 170 204 38 28 € 1.025.000,- 

6 Townhouse 
hoek 
 

37 175 212 38 28 VERKOCHT 

Bouw- 
nr. 

Woningtype GBO  
m² (circa) 

Opp. terras 
voorzijde m² 

Opp. terras 
achterzijde ² 

Verkoopprijs  
(vrij op naam) 

7 Appartement 
begane grond 

155 30 nvt VERKOCHT 

8 Appartement  
1e verdieping 

180 
 

25 50 VERKOCHT 

9 Penthouse 180 24 16 VERKOCHT 
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Kavel en terreininrichting 
De townhouses en appartementen zijn gesitueerd op een royale boskavel van circa 3.781 m² groot. Het terrein wordt 
ingericht conform het ontwerp en inrichtingstekening van Wurck.  
 
Algemeen 
•   Wijzigingen zijn voorbehouden, er kunnen geen rechten aan de prijslijst worden ontleend. Druk- en/of typefouten 
voorbehouden. 
•   Alle genoemde maten en oppervlakten zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Verkoopprijzen inclusief 
De koopsommen zijn vrij op naam, inclusief 21% BTW. De koopsommen zijn inclusief: 
•   Grondkosten; 
•   Bouwkosten; 
•   Honorarium architect en constructeur; 
•   Notariskosten (leveringsakte) en kadastrale kosten inmeting; 
•   Makelaarskosten en de kosten van de Waarborg garantie instelling; 
•   Gemeenteleges, de bouw van de standaard woning betreffende (dus niet over eventueel meerwerk omtrent 
wijzigingen); 
•   21% BTW. Eventuele wijzigingen in het BTW-tarief worden conform wettelijk voorschrift verrekend; 
•   Aansluitkosten voor riolering, water en elektra (niet de aanvraag tot levering); 
•   Eventuele loon- en prijsverhogingen (deze worden dus niet doorberekend). 
 
Verkoopprijzen exclusief o.a. (niet limitatief) 
•   Hypotheekkosten zoals eventuele afsluitprovisie, hypotheekaktekosten , rente tijdens bouw en overige 
afsluitkosten; 
•   De grondrente en (bouw)rente tot de leveringsdatum over vervallen maar niet betaalde termijnen. 
•   De aanvraag voor levering van water en elektriciteit; 
•   Aansluitkosten voor telefoon, glasvezel en/ of CAI; 
•   Inrichtingskosten voor de woning en/ of tuin buiten de technische omschrijving; 
•   Eventuele meer-/ minderwerkafspraken 
 

 


