
Wijzigingen zijn voorbehouden. Deze prijslijst is geldig tot 1 oktober 2020 en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Gebruikers- en kaveloppervlakten betreffen circa-oppervlakten in m2. De definitieve  
kaveloppervlakten worden vastgesteld na kadastrale uitmeting. 

 
In de koopsom v.o.n. zijn begrepen: 
▪ de totale bouwsom;  
▪ de kosten van de grond;  
▪ de notariskosten en kadastrale kosten over de grond en eventuele opstallen; 
▪ de kosten van architect, constructeur; 
▪ de aansluitkosten voor water, elektra en riool; 
▪ de legeskosten;  
▪ de belasting toegevoegde waarde ad 21% en/of de verschuldigde overdrachtsbelasting ad 2%; 
▪ de makelaarskosten;  
▪ de kosten van Woningborg. 
  
In de verkoopprijzen v.o.n. zijn niet begrepen: 
▪ de aansluitkosten voor telefoon en cai; 
▪ de kosten ten behoeve van aanleg bedrading telefoon vanaf meterkast naar aansluitpunt(en); 
▪ de kosten ten behoeve van aanleg bedrading cai vanaf meterkast naar aansluitpunten; 
▪ de kosten van eventuele buitenbrievenbussen; 
▪ de rente over de grondkosten o.b.v. 7% per jaar, te vermeerderen met BTW, vanaf 1-12-2020; 
▪ de rente over de eventueel reeds vervallen danwel nog te vervallen bouwtermijnen vanaf het moment van het vervallen 

van de opschortende voorwaarden o.b.v. 7% per jaar te vermeerderen met BTW. De rente over de reeds vervallen 
bouwtermijnen gaat in op het moment van het vervallen van de opschortende voorwaarden tot de dag van betaling en de 
rente over de nog te vervallen bouwtermijnen gaat in vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling, één en ander conform 
de koop-/aannemingsovereenkomst welke voor- geschreven wordt door Woningborg;  

▪ de hypotheekkosten: eventuele afsluitprovisie, hypotheekaktekosten en hypotheekrente  tijdens de bouw; 
▪ de eventuele wijzigingen in het BTW en/of OVB-tarief. 
 
BOUWONDERNEMING GEBROEDERS BENUS B.V.    
Musselkanaal, 16 juni 2020 

Bouwnr. Woningtype Gebruiksoppervlak Kaveloppervlakte (*) Koopsom V.O .N.

1 Bungalow hoek 114 m2 215 m2 397.500€               

2 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 369.500€               

3 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 369.500€               

4 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 369.500€               

5 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 369.500€               

6 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 369.500€               

7 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 369.500€               

8 Bungalow hoek 114 m2 251 m2 407.500€               

9 Bungalow hoek 114 m2 251 m2 402.500€               

10 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 364.500€               

11 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 364.500€               

12 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 364.500€               

13 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 364.500€               

14 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 364.500€               

15 Bungalow tussen 103 m2 200 m2 364.500€               

16 Bungalow hoek 114 m2 215 m2 392.500€               

17 Herenhuis hoek 137 m2 295 m2 349.500€               

18 Herenhuis tussen 152 m2 162 m2 329.500€               

19 Herenhuis tussen 135 m2 180 m2 319.500€               

20 Herenhuis tussen 142 m2 171 m2 319.500€               

21 Herenhuis hoek 136 m2 291 m2 352.500€               


