
 

 

                               

 

 
Koopsommen zijn geldig tot 1 januari 2020 en zijn inclusief 21 % BTW. Wijzingen in deze prijslijst zijn voorbehouden.  

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
 

Prijslijst Beekwoude fase 4, 7 woningen           26 augustus  2019 
 

Bouwnr. Woningtype 
Kavelopp. 
ca. in m² 

Kleurstelling 
woning 

Woonopp. 
in ca. m2 

VON-prijs 

      

75 2/1-kap, type B2 248 Bruin 140 € 349.900,-- 

76 2/1-kap, type B2 240 Bruin 140 € 339.900,-- 

77 2/1-kap, type A2 240 Donkerrood 148 € 339.900,-- 

78 2/1-kap, type A2 268 Donkerrood 148 € 349.900,-- 

      

79 vrijstaand, type B 313 Bruin/wit 161 € 404.900,-- 

80 vrijstaand, type B 267 Bruin 161 € 389.900,-- 

81 vrijstaand, type B 444 Bruin/wit 161 € 424.900,-- 

 
Verkoop en inlichtingen:  Ontwikkeling:    

                     
 
 
 
 
 
 

Nieuw Wonen Twente   Realisatie: 
Boulevard 1975 nr. 20 
T: 085-2732377 
E: info@nieuwwonentwente.nl 
 
 

Woningen zijn compleet afgewerkt: 

• EPC 0,0; 

• Hardhouten buitenkozijnen; 

• Aluminium dakgoten en windveren (onderhoudsarm); 

• Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond en 1e verdieping; 

• Zonnepanelen op het dak (aantal afhankelijk van woningtype); 

• Woningen worden aangesloten op de stadsverwarming; 

• Keuken incl. vaatwasser, combimagnetron, koelkast, keramische kookplaat en recirculatie-afzuigkap; 

• Villeroy & Boch sanitair incl. wandclosets; 

• Standaard garage voorzien van vrijdragende betonvloer. 
 

De verkoopprijzen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dat wil zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn inbegrepen: 

• Grondkosten; 

• Bouwkosten incl. loon- en materiaalkostenstijging; 

• Kosten van architect en overige adviseurs; 

• Aansluitkosten stadsverwarming, water, elektra en riolering;  

• Gemeentelijke leges; 

• Notaris- en overdrachtskosten; 

• Kosten Woningborggarantie; 

• Omzetbelastingen. 



 

 

                               

 

 
Koopsommen zijn geldig tot 1 januari 2020 en zijn inclusief 21 % BTW. Wijzingen in deze prijslijst zijn voorbehouden.  

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
 
 
 

 
Niet in de “vrij op naam”-prijs zijn opgenomen: 

• Kosten voor eventueel meerwerk; 

• Rente over grondkosten (vanaf 1 januari 2020) en over eventueel rente over vervallen termijnen; 

• Financieringskosten (afsluitprovisie, kosten hypotheekakte of Nationale Hypotheekgarantie); 

• Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon en kabel. 
 
Algemeen: 

• De kaveloppervlakten zijn circa. De juiste kavelgrenzen worden na of voor oplevering vastgesteld door het kadaster. 
 


