
HARLINGEN BYNIASTATE WONINGEN TYPE METIS BLAD 1 VAN 2 D.D. 06-01-2020

Bouw- Verkoop- Kavel-opper- Woning Type o.b.v. en als getekend

nummer. prijs v.o.n. vlakte (circa). op onderstaande brochure bladen:

23 m2 Eco-woning: Blad C en E.

23 m2 Basis-woning: Blad13 of 14 en blad 10.

Op deze nieuwbouwwoningen is tijdelijk nog € 10.000  overheidssubsidie mogelijk,

   welk bedrag de koper t.t.v. van de grondoverdracht via de notaris van de Gemeente ontvangt. 

De kavels en situeringen van de huizen zijn o.b.v. de brochurewijziging d.d. 06-01-2020.

Verkoop en informatie:

PreBoHus - W.Brouwer - 058-2132313

VERKOOPPRIJZEN

379.000€   

364.000€   ±     850

±     850
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De verkoopprijzen zijn vrij-op-naam, inclusief 21% BTW, en gelden tot 01-07-2020.

De koopsom (grond) is voor de bouw verschuldigd, en rentedragend vanaf datum overeenkomst.

De aanneemsom (bouw) is in termijnen verschuldigd naarmate de bouw gevorderd is.

De bouwvoorbereiding start zodra een woning verkocht is. (bouwvergunning is aanwezig)

De bouwtijd bedraagt o.b.v. de Woningborg-bepalingen: 200 werkbare werkdagen.

De verkoopprijzen gelden voor de woning-types als getekend op de brochure-

bladen met bladnummers zoals vermeld op blad 1 (van 2) van de verkoopprijzen.

Het uitvoerings- en afwerkingsniveau is vermeld in de brochure d.m.v. de Technische Omschrijving.

De Energie-Prestatie-Coëfficient bedraagt minimaal 1,0 (vergelijkbaar met energielabel A).

Andere woning-types (varianten) kunnen opgedragen worden via het Keuze- en Optie-formulier.

Inbegrepen in de verkoopprijzen:

  • BTW 21%.

  • Notariskosten, transportakte.

  • Kadastraal recht en metingen.

  • Grondkosten.

  • Bouwkosten.

  • Honoraria van architect en constructeur.

  • Grondonderzoek.

  • Verkoopkosten.

  • PR-kosten.

  • Gemeentelijke leges.

  • Standaard C.A.R. verzekering tijdens bouwperiode.

  • Aansluitkosten nutsbedrijven (water, elektra, gas en riool).

  • Woningborg garantie-certificaat.

  • Gedeeltelijk (10%) eigendom van de vijver.

Niet inbegrepen in de verkoopprijzen:

  • De kosten van financiering: hypotheekaktekosten, afsluitprovisie financier, eventuele

    aanvraagkosten Nationale Hypotheekgarantie en hypotheekrente tijdens de bouw;

  • De rente (6%) over de vervallen maar niet betaalde bouwtermijnen tot aan de grondtransport-

    datum, één en ander conform de koop-/aannemingsovereenkomst van Woningborg.

  • De rente (6%) over de grondkosten vanaf datum overeenkomst.

  • Keuken, binnenschilders- en behangwerk, tuininrichting en heggen (i.t.t. brochure-blad 36)

Méér informatie staat vermeld in de Verkoop-Brochure en bijbehorende Technische Omschrijving.

De hier vermelde verkoop-bepalingen prevaleren boven de brochure en technische omschrijving. 

BEPALINGEN BIJ DE VERKOOPPRIJZEN


