
               Kadewoningen en appartementen bouwdeel 3

Bwnr. Type Ligging Aantal GBO Balkon Terras Berging V.O.N. prijs Parkeerpl.
op de slaapkamers circa m² circa m² circa m² circa m² stallingsgarage

3.01 kadewoning bgg en 1e verd. 3 132 17 7 9 450.000€       incl. 1 pp

3.02 kadewoning bgg en 1e verd. 3 120 14 19 11 400.000€       incl. 1 pp

3.08 appartement 1e verdieping 2 96 13 6 380.000€       incl. 1 pp

3.09 appartement 1e verdieping 2 82 13 6 325.000€       incl. 1 pp

3.10 kadewoning bgg en 1e verd. 3 118 13 9 10 425.000€       incl. 1 pp

3.11 kadewoning bgg en 1e verd. 2 119 14 24 7 425.000€       incl. 1 pp

3.12 kadewoning bgg en 1e verd. 3 119 14 24 7 430.000€       incl. 1 pp

3.13 kadewoning bgg en 1e verd. 3 133 17 7 9 475.000€       incl. 1 pp

3.20 appartement 2e verdieping 2 90 11 6 350.000€       incl. 1 pp

3.21 appartement 2e verdieping 3 157 18 13 650.000€       incl. 2 pp

3.22 appartement 2e verdieping 3 115 16 6 460.000€       incl. 1 pp

3.23 appartement 2e verdieping 3 108 16 9 435.000€       incl. 1 pp

Bij de kadewoningen behoort een deel van de wegverharding (60 tot 100cm) tot het kavel.

Inbegrepen zijn:

- de bouwkosten

- de kosten van grond

- de notariskosten over de levering van grond en opstallen

- de kosten van architect, constructeur en overige adviseurs

- de makelaarskosten

- belastingen

- aansluitkosten van riolering, water, gas en elektriciteit

- per kadewoning / appartement is er parkeerplek (1 of 2) in de afgesloten parkeergarage 

- per kadewoning / appartement is er een berging op de begane grond

- de kadewoningen / appartementen worden opgeleverd inclusief plafondafwerking, tegelwerk en sanitair

- keuken, tegelwerk en sanitair (conform technische omschrijving)

- stelpost keuken € 7.500,- incl. btw

- stelpost aankoop tegelwerk € 35,- per m² en stelpost aankoop sanitair € 3.000,- incl btw.

- kadewoningen hebben een trap van voldoende breedte t.b.v. een optionele trap-plateaulift

Niet inbegrepen zijn:

- financieringskosten zoals hypotheekakte, afsluitprovisie, renteverlies tijdens de bouw, etc.

- kosten van meer- en minderwerk

- aansluitkosten telefoon en CAI; de voorzieningen zijn wel in de kadewoningen / appartementen opgenomen

- maandelijkse kosten voor de Vereniging van Eigenaren (VVE)

Verkoop en inlichtingen

Telefoon   0529 - 438 777 Telefoon   038 - 426 99 88

E-mail      info@jvma.nl E-mail      zwolle@tenhag.nl

Adres       Bloemendalstraat 3 Adres       Vispoortenplas 8
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Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.

Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend.
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