
  Prijslijst 
 

 

 

 
In de genoemde vrij op naam (v.o.n.) prijzen is inbegrepen: 
▪ De ontwikkel, bouw en grondkosten. 
▪ Rente kosten over de grond tot 1 maart 2018 
▪ Gemeentelijke legeskosten. 
▪ Notariële kosten met betrekking tot de levering van gronden en registratie bij kadaster.  
 
In de genoemde vrij op naam (v.o.n.) prijzen is niet inbegrepen: 
▪ De vermelde bedragen zijn exclusief 21,0 % BTW.  
▪ De in deze verkoopprijslijst vermelde verkoopprijzen zijn exclusief rentekosten. De rentekosten worden berekend aan de hand van een 

percentage van 5% (vijf procent) per jaar op de volgende wijze: 
- Grond- en planontwikkelingskosten: Vanaf levering door gemeente Haarlemmermeer aan de ontwikkelaar per 1 maart 2018 tot aan 

de datum notarieel transport. 
- Termijnen van de aanneemsom: Vanaf veertien dagen na de datum van gereed melding van de in de aannemingsovereenkomst 

genoemde bouwtermijnen tot aan de datum van betaling. 
▪ Aanslagen onroerende zaak belasting en waterschapslasten tijdens de bouw. 
▪ Notariskosten voor de hypotheek akte.  
▪ Aansluitkosten op het centrale antennesysteem en telefooninstallatie. 
▪ Aansluitkosten nutsvoorzieningen. 
▪ Eventuele financieringskosten. 
 
N.B.: 
▪ Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 
▪ De opgegeven oppervlaktes zijn indicatief. 
▪ De vermelde verkoopprijzen zijn geldig tot en met 1 maart 2018 

 

 

Unit 
nummer 

Totaal bruto 
oppervlakte 

Bruto oppervlakte  
Begane grond 

Bruto oppervlakte 
verdieping 

Parkeren 
PRIJS V.O.N. 

Excl. Btw 

1 Circa 210 m² BG circa 140 m² VD circa 70 m² 4 € 239.500,-- 

2 Circa 210 m² BG circa 140 m² VD circa 70 m² 4 € 229.950,-- 

3 Circa 70 m² BG circa 70 m² VD circa 0 m² 2 € 95.500,-- 

4 Circa 70 m² BG circa 70 m² VD circa 0 m² 2 € 95.500,-- 

5 Circa 70 m² BG circa 70 m² VD circa 0 m² 2 € 95.500,-- 

6 Circa 70 m² BG circa 70 m² VD circa 0 m² 2 € 95.500,-- 

7 Circa 195 m² BG circa 130 m² VD circa 65 m² 4 € 209.500,-- 

8 Circa 195 m² BG circa 130 m² VD circa 65 m² 4 € 219.500,-- 

9 Circa 105 m² BG circa 70 m² VD circa 35 m² 2 € 124.950,-- 

10 Circa 105 m² BG circa 70 m² VD circa 35 m² 2 € 124.950,-- 

11 Circa 140 m² BG circa 70 m² VD circa 70 m² 3 € 139.950,-- 

12 Circa 140 m² BG circa 70 m² VD circa 70 m² 3 € 139.950,-- 


