
PRIJSLIJST BUITENHOF EVERLOO NOORD
d.d. 03-11-21

kavel m² land m² water m² totaal

bijdrage 

stichting per 

maand

type Johnson           

(prijs incl. kavel)                

type Fowler               

(prijs incl. kavel)                       

type Stenson             

(prijs incl. kavel)                        

type Wise                   

(prijs incl. kavel)                      

type Levy                    

(prijs incl. kavel)  

type Reed                     

(prijs incl. kavel)  

230 1.127 m² 0 m² 1.127 m² 85€                  699.500 *€                   692.500 *€                   686.500 *€                   682.500 *€                   679.000 *€                   807.500 *€                   

231 878 m² 0 m² 878 m² 66€                  598.500 *€                   591.500 *€                   585.500 *€                   581.500 *€                   578.000 *€                   706.500 *€                   

232 853 m² 0 m² 853 m² 64€                  589.500 *€                   583.000 *€                   576.500 *€                   572.500 *€                   569.500 *€                   698.000 *€                   

233 860 m² 0 m² 860 m² 65€                  592.000 *€                   585.500 *€                   579.000 *€                   575.000 *€                   571.500 *€                   700.500 *€                   

234 855 m² 0 m² 855 m² 64€                  590.500 *€                   583.500 *€                   577.500 *€                   573.000 *€                   570.000 *€                   698.500 *€                   

235 858 m² 0 m² 858 m² 64€                  591.500 *€                   584.500 *€                   578.500 *€                   574.500 *€                   571.000 *€                   699.500 *€                   

236 866 m² 0 m² 866 m² 65€                  594.500 *€                   587.500 *€                   581.000 *€                   577.000 *€                   574.000 *€                   702.500 *€                   

237 878 m² 0 m² 878 m² 66€                  598.500 *€                   591.500 *€                   585.500 *€                   581.500 *€                   578.000 *€                   706.500 *€                   

238 854 m² 0 m² 854 m² 64€                  590.000 *€                   583.500 *€                   577.000 *€                   573.000 *€                   569.500 *€                   698.000 *€                   

239 840 m² 0 m² 840 m² 63€                  585.000 *€                   578.500 *€                   572.000 *€                   568.000 *€                   564.500 *€                   693.500 *€                   

240 1.009 m² 0 m² 1.009 m² 76€                  620.000 *€                   613.500 *€                   607.000 *€                   603.000 *€                   599.500 *€                   728.000 *€                   

* Ieder woningtype kan op iedere kavel met 1 of 2  meter verbreed worden. 

□ Eventuele loon- en /of materiaalkostenstijgingen zullen na koop niet worden doorberekend.

□ De vermelde verkoopprijzen zijn vrij op naam (v.o.n.), dus inclusief: bouwkosten, grondkosten, kadasterkosten, notariskosten van de akte van levering, makelaars - architect- en constructeurs kosten, aansluitkosten voor gas, water, elektra, glasvezel en riool, leges, BTW zijnde 21% doch exclusief renteverlies en doch exclusief de 

verplichte jaarlijkse bijdrage  aan de stichting t.b.v. het beheer van het semi openbare groen en de bijbehorende voorzieningen. 

□ De opgegeven kavelgrootten zijn indicatief. De definitieve kavelgrootte wordt bepaald aan de hand van de kadastrale inmeting.

□ Ondanks dat deze prijslijst zorgvuldig is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

□ De kavel wordt bouwrijp geleverd. De omliggende infrastructuur wordt naderhand woonrijp gemaakt.

□ De prijslijst is uiterlijk geldig tot en met 31-12-2021. Met deze prijslijst vervallen vorige versies hiervan

□ Indien er tijdens het tekenen van de overeenkomst termijnen van de aanneemsom zijn vervallen is koper hierover rente verschuldigd. 

□ De prijzen zijn vast.

□ De voor overdracht vereiste akte van levering zal plaats vinden bij Notariskantoor Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen te Lelystad.


