
te koop

In nieuwbouwwijk de “Kruidenwijk” in Westerhaar-Vriezenveensewijk worden aan

de Tijm door Hendriksen Bouwservice 4 ruime en moderne twee onder een-kap-

woningen ontwikkeld, naar een ontwerp van Building Design Architectuur. 

De bouwwerkzaamheden kunnen starten in het voorjaar van 2019 en de verwachting

is dat de woningen in het najaar van 2019 dan kunnen worden opgeleverd (e.e.a.

afhankelijk van verkoop). 

4 twee onder een-kap-woningen

aan de Tijm in de Kruidenwijk

van Westerhaar-

Vriezenveensewijk 
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aan deze tekeningen/impressies kunnen geen rechten worden ontleend



PRIJSLIJST 4 woningen aan de Tijm in Kruidenwijk te Westerhaar-

Vriezenveensewijk

Kruidenlaan - kavel 5  322 m2      € 231.000,00 v.o.n.

Kruidenlaan - kavel 6        238 m2      € 217.000,00 v.o.n.

Kruidenlaan - kavel 7  234 m2      € 218.000,00 v.o.n.

Kruidenlaan - kavel 8  287 m2      € 229.000,00 v.o.n.

NB.  Verkoopprijzen staan vast  tot  01-01-2019

Wijzigingen in het percentage van de BTW worden doorberekend. 

De verkoopprijzen zijn vrij op naam en inclusief:

•21% BTW

•Architectkosten, constructiekosten

•Aanvraag bouwvergunning, welstandsadvies, elektra en water

•Aansluitkosten gas, water, elektra en riolering

•Inrichting badkamer en toilet (wand- en vloertegels volgens stelpost)

•Garage 

•Kunststof kozijnen

•Kosten Woningborg-garantiecertificaat (Garantie en Waarborg regeling)

•Makelaarscourtage en notariskosten

De verkoopprijzen zijn exclusief:

•Keukeninrichting

•Opties (meerwerk)

•Buitenbestrating/beplanting

Verkoop:

tel. 0546 – 641234
www.oosterhavemakelaars.nl
info@oosterhavemakelaars.nl

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter wij, noch de eigenaar 

van de woning, aanvaarden géén enkele aansprakelijkheid voor de vermelde gegevens en tekeningen.
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