
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Laatste 
Waterwoning  
   fase 4  



  

 

 

Algemene voorwaarden prijslijst: 

•           De koopsommen zijn geheel vrij op naam (incl. 21% BTW). 

•           De uitvoering van de woningen en opties is conform de verkoopdocumentatie d.d. 3 december 2019. 

•           Vermelde inhouden en oppervlakten zijn indicatief. 

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

•           De eenmalige financieringskosten, waaronder de kosten van hypotheekakte, afsluitprovisie c.q.  

             administratiekosten en rentevergoeding, verschuldigd over het aandeel in de grondkosten 
      

             grondrente 5% vanaf 16 maart 2020 alsmede over reeds vervallen bouwtermijnen, komen voor rekening  

             van de koper. 

•           De bouw is reeds gestart, de termijnen voor het kiezen van ruw- en afbouwopties zijn verstreken en er  

             kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.  

      

•           De prijzen van de waterwoningen zijn inclusief vermeldde ruwbouw- en afbouwopties.                        

•           De koopsommen zijn geldig tot 2 oktober 2020.   

•           Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.  

             Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 
      

 

d.d. 25-9-2020 



Algemene voorwaarden prijslijst: 

•           De koopsommen zijn geheel vrij op naam (incl. 21% BTW). 

•           De uitvoering van de woningen is conform de verkoopdocumentatie d.d. 28 april 2020. 

•           Vermelde inhouden en oppervlakten zijn indicatief. 

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

•           De eenmalige financieringskosten, waaronder de kosten van hypotheekakte, afsluitprovisie c.q.  

            administratiekosten en rentevergoeding, verschuldigd over het aandeel in de grondkosten (grondrente 
    

            5% vanaf 10 juni 2020) alsmede over reeds vervallen bouwtermijnen, komen voor rekening van de koper.     

•           De bouw is reeds gestart, de termijnen voor het kiezen van ruw- en afbouwopties zijn verstreken en er  

             kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. 

•           De prijzen zijn inclusief de vermelde ruw- en afbouwopties en burenkorting.  

            

•           De koopsommen zijn geldig tot 2 oktober 2020.    

•           Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de prijslijst      

            kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
  

       

     

   

 

  

 

 

“in deze populaire woningen heeft u ruimte voor het hele gezin!” 

 

d.d. 25-9-2020 

 



 

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.borgdorff.nl E: www.schielandborsboom.nl  I: www.abbbouwgroep.nl  
 


