
PRIJSLIJST
Project : 8 woningen project Hart van de Waalsprong - Blok B - Bliek

Gemeente : Nijmegen

Opdrachtgever : Hart van de Waalsprong CV

Aannemer : Janssen de Jong Bouw Oost B.V.

Klantmanager : Willeke Haasjes-van Harn Datum : 14 oktober 2021

Bouw Type Pp Woonopp.(GBO) Kavelopp. Koopsom

nummer *1 ca. m² *2 ca. m² Vrij op naam

38 Stadswoning 2 1 89 38 337.500€                           

39 Stadswoning 1 1 89 37 329.000€                           

40 Stadswoning 1 1 89 37 329.000€                           

41 Stadswoning 3 1 85 28 319.000€                           

42 Stadswoning 3 1 85 28 319.000€                           

43 Stadswoning 1 1 89 37 329.000€                           

44 Stadswoning 1 1 89 37 329.000€                           

45 Stadswoning 2 1 89 38 337.500€                           

*1 Bij de verkoop is de mogelijkheid tot het verkrijgen van een abonnement op 1 parkeerplaats

 in parkeerhuis Bliek inbegrepen. Het moment waarop het abonnement ingaat is vrij aan de koper/eigenaar.

De abonnementsprijs voor een parkeerplaats bedraagt € 45,50 per maand (prijspeil 2021).

Dit tarief wordt jaarlijks verhoogd met de stijging van de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle

huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het CBS. Het genoemde tarief wordt vanaf 1 januari 2022

geïndexeerd conform deze index.

*2 Oppervlakte bepaald conform NEN 2580

De koopsommen zijn in euro en vrij op naam (v.o.n.) en in de koopsom inbegrepen zijn onder andere:

* Grondkosten: vanaf 2 weken na vervallen opschortende voorwaarden wordt u over de grondkosten rente in

 rekening gebracht á 5% per jaar

* Kosten van architect en overige adviseurs

* Aanleg- en aansluitkosten van water, elektra en riolering

* Aanlegkosten telefoon en kabel

* Gemeentelijke leges

* Notariskosten voor de aankoop van uw woning

* Verkoopkosten

* Omzetbelasting (nu 21%; eventueel wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief worden aan u doorberekend)

* Kosten Waarborgcertificaat Stichting Waarborgfonds Koopwoningen

Niet in de koopsom inbegrepen zijn:

* Kosten voor eventueel meerwerk

* Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, internet en kabel

* De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek

* Kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie

* Renteverlies tijdens de bouw

De juiste kavelgrootte zal na oplevering worden vastgesteld door kadastrale inmeting.

Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, geheel vrijblijvend.

Hart van de Waalsprong CV behoudt zich het recht voor wijzigingen op de inhoud van deze prijslijst aan

* Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging  


