
Prijslijst d.d. 3 december 2019

Verkoopstand d.d. 29 januari 2020
Bouw- Type Tuin Oppervlak Inhoud Kavel- Verkoopprijs Bijzonderheden Inclusief ruwbouwopties Status

nummer woning oriëntatie (m² gbo) (m³ bruto) grootte incl. BTW
excl. berging excl. berging (m²)

110 B1 familiewoning hoek zuid-west 159 615 160 3-laagse woning met plat dak Verkocht
111 B2 familiewoning tussen zuid-west 150 560 117 3-laagse woning met plat dak Verkocht
122 A2 familiewoning hoek zuid-west 134 516 140 energieneutraal Verkocht

123 C1 waterwoning noord-oost 163 546 228 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport Verkocht
124 C1 waterwoning noord-oost 163 546 211 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport Verkocht

125 C1 waterwoning noord-oost 163 546 211 € 529.900 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport
2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m (11)                                                 

Losse 300 liter RVS boiler  i.p.v. geïntegreerde geëmailleerde 190 liter boiler (60) Optie

126 C1 waterwoning noord-oost 163 546 211 € 529.900 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport
2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m (11)                                                 

Losse 300 liter RVS boiler  i.p.v. geïntegreerde geëmailleerde 190 liter boiler (60) Optie
127 C1 waterwoning noord-oost 163 546 211 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport Verkocht

128 C2 waterwoning waterzijde noord-oost 167 592 251 € 594.900 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport
2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m (11)                                                 

Losse 300 liter RVS boiler  i.p.v. geïntegreerde geëmailleerde 190 liter boiler (60) Optie

129 C2 waterwoning waterzijde zuid-west 167 592 251 € 614.900 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport
2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m (11)                                                 

Losse 300 liter RVS boiler  i.p.v. geïntegreerde geëmailleerde 190 liter boiler (60) Optie

130 C1 waterwoning zuid-west 163 546 211 € 549.900 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport
2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m (11)                                                 

Losse 300 liter RVS boiler  i.p.v. geïntegreerde geëmailleerde 190 liter boiler (60) Vrij

131 C1 waterwoning zuid-west 163 546 211 € 549.900 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport
2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m (11)                                                 

Losse 300 liter RVS boiler  i.p.v. geïntegreerde geëmailleerde 190 liter boiler (60) Vrij

132 C1 waterwoning zuid-west 163 546 211 € 549.900 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport
2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m (11)                                                 

Losse 300 liter RVS boiler  i.p.v. geïntegreerde geëmailleerde 190 liter boiler (60) Optie
133 C1 waterwoning zuid-west 163 546 211 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport Verkocht

134 C1 waterwoning zuid-west 163 546 228 € 564.900 energieneutraal, 1 privé parkeerplaats onder carport
2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m (11)                                                 

Losse 300 liter RVS boiler  i.p.v. geïntegreerde geëmailleerde 190 liter boiler (60) Optie

135 A2 familiewoning hoek noord-oost 134 516 140 energieneutraal Verkocht
146 B2 familiewoning tussen noord-oost 150 560 117 3-laagse woning met plat dak Verkocht
147 B1 familiewoningen hoek noord-oost 159 615 160 3-laagse woning met plat dak Verkocht

•           De eenmalige financieringskosten, waaronder de kosten van hypotheekakte, afsluitprovisie c.q. administratiekosten en rentevergoeding,         
            verschuldigd over het aandeel in de grondkosten (grondrente 5% vanaf 28 februari 2020) alsmede over reeds vervallen bouwtermijnen, komen voor rekening van de koper.
•           De prijzen zijn inclusief vermeldde ruwbouwopties.          

•           Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Verkoop & informatie:  Verkoop, ontwikkeling & realisatie:
Borgdorff Makelaars Schieland Borsboom Makelaars ABB Bouwgroep BV
Plein 13 Nootdorpse Landingslaan 364 Molendijk 160
2291 CA Wateringen 2496 TC Den Haag 3361 ER  Sliedrecht
T: 0174-225050 T: 070-3107171 T: 0184 - 495 495
E: projecten@borgdorff.nl E: info@schielandborsboom.nl E: haagsbuiten@abbbouwgroep.nl 
I: www.borgdorf.nl E: www.schielandborsboom.nl I: www.abbbouwgroep.nl

Algemene voorwaarden prijslijst:
•           De koopsommen zijn geheel vrij op naam (incl. 21% BTW).

•           De koopsommen zijn geldig tot 10 april 2020

•           De exacte kavelgrootte zal te zijner tijd worden vastgesteld bij het kadastrale inmeten.

•           De uitvoering van de woningen en opties is conform de verkoopdocumentatie d.d. 3 december 2019
•           Vermelde inhouden en oppervlakten zijn indicatief.

Type 


