
    Prijslijst 12 augustus 2020

                                                              30 appartementen Olympia

app.nr. verdieping gbo's type Buitenruimte keuken privé p/p von prijs

1 beg. grond 44,02 m² 2K voortuin 22,1 m² ja ja € 209.000

2 beg. grond 63,50 m² 2K voortuin 26,4 m² ja ja € 251.000

3 beg. grond 62,60 m² 2K voortuin 26,4 m² ja ja € 249.000

4 beg. grond 45,10 m² 2K voortuin 22,1 m² ja ja € 204.000

5 beg. grond 47,30 m² 2K achtertuin 55,2 m² ja ja € 214.000

6 beg. grond 38,80 m² 2K achtertuin 38,7 m² ja ja € 195.000

7 beg. grond 55,80 m² 2K achtertuin 22,3 m² ja ja € 238.000

8 beg. grond 55,80 m² 2K achtertuin 20,0 m² ja ja € 238.000

9 beg. grond 38,90 m² 2K achtertuin 32,1 m² ja ja € 195.000

10 beg. grond 47,20 m² 2K achtertuin 36,7 m² ja ja € 209.000

11 1e verd 39,20 m² 2K terras 21,9 m² ja ja € 219.000

12 1e verd 62,00 m² 3K terras 21,3 m² nee ja € 274.000

13 1e verd 67,20 m² 3K terras 19,5 m² nee ja € 289.000

14 1e verd 67,20 m² 3K terras 19,5 m² nee ja € 289.000

15 1e verd 47,30 m² 2K terras 21,6 m² ja ja € 230.000

16 1e verd 39,30 m² 2K terras 21,5 m² ja ja € 214.000

17 1e verd 47,90 m² 2K terras 27,1 m² ja ja € 232.000

18 1e verd 38,30 m² 2K terras 16,2 m² ja ja € 195.000

19 1e verd 44,70 m² 2K terras 19,4 m² ja ja € 209.000

20 1e verd 44,70 m² 2K terras 19,4 m² ja ja € 209.000

21 1e verd 38,30 m² 2K terras 16,6 m² ja ja € 195.000

22 1e verd 47,30 m² 2K terras 26,6 m² ja ja € 234.000

23 2e verd 80,30 m² 3K terras 31,8 m² nee ja € 358.000

24 2e verd 67,20 m² 3K terras 19,4 m² nee ja € 305.000

25 2e verd 67,20 m² 3K terras 19,4 m² nee ja € 305.000

26 2e verd 64,50 m² 3K terras 31,7 m² nee ja € 304.000

27 2e verd 64,50 m² 3K terras 32,0 m² nee ja € 289.000

28 2e verd 44,70 m² 2K terras 19,4 m² ja ja € 222.000

29 2e verd 44,70 m² 2K terras 19,4 m² ja ja € 224.000

30 2e verd 64,50 m² 3K terras 31,9 m² nee ja € 299.000

De genoemde koopsommen zijn vrij op naam

De koopsom is inclusief: Niet bij de koopsom inbegrijpen zijn: Deze prijslijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. 

- grondkosten - notariskosten inzake hypotheekakte Alle weergegeven maten zijn circa-maten.

- notariskosten - renteverlies tijdens de bouw

- kosten aanvraag garantiecertificaat - grondrente en rente over vervallen termijnen Druk- en typefouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

- 21% BTW (wijzigen worden doorberekend)    worden berekend vanaf start werkzaamheden Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
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