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Proj.nr. : V1903 E-Mail : makelaardij@zeeman.nl

Project : Plan Holenkwartier fase 1a Urban houses in Hoorn

Betreft

Prijslijst 36 woningen, plan Holenkwartier fase 1a in Hoorn

Makelaar

Zeeman Makelaars, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn
Aannemer

Scholtens Bouw, Geert Scholtenslaan 10, 1687 CL Wognum
Bnr. Serienummer Type Opp. m2 grond * Woonopp.

m2 (GBO)**
Adres Parkeerplaats

v.o.n.
Koop-/aanneemsom

v.o.n.
Totaal
v.o.n.

Verkocht

1 15B BRICKHOUSE  B3/01 Hoekwoning 98 m2 147 m2 Willem Braasemstraat 5 € 25.000,- € 410.000,- € 435.000,-
8 16A METALPATIO D1-t/08 Tussenwoning 94 m2 127 m2 Johan Ridderikhoffstraat 22 € 25.000,- € 360.000,- € 385.000,-
10 16A METALPATIO D1-t/10 Hoekwoning 97 m2 127 m2 Johan Ridderikhoffstraat 24 € 25.000,- € 380.000,- € 405.000,-
59 21A BRICKHOUSE B4-z/59 Hoekwoning 108 m2 147 m2 Dirk Breebaartstraat 14 € 25.000,- € 390.000,- € 415.000,-

* genoemde oppervlaktemaat zijn onder voorbehoud van kadastrale inmeting.
** genoemde oppervlaktematen zijn onder voorbehoud (GBO).

De oppervlakte van de buitenberging is 5 m2 (GBO). Een indicatie van de servicekosten betrekking hebbende op de bijbehorende parkeerplaats in de parkeergarage alsmede het
gebruik van de BringMe Box bedraagt circa € 25,- à € 30,- per maand. De definitieve servicekosten worden vastgesteld door de Vereniging van Eigenaren Parkeren I.

Gescheiden koop en aanneming
Verkoop van de woningen geschiedt middels gescheiden koop en aanneming. Dit betekent, dat er bij aankoop van een woning twee overeenkomsten ter ondertekening aan u
worden voorgelegd. De eerste is de koopovereenkomst en betreft de aankoop van de grond. Deze komt tot stand tussen u en Terra Marique. De tweede is de
aannemingsovereenkomst en betreft de bouw van de woning. Deze komt tot stand tussen u en de aannemer. De op deze prijslijst vermelde koop-/aanneemsommen zullen dus
worden gesplitst in een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de woning. Uiteraard verandert dat niets aan de totale koop-/aanneemsom als vermeld.

Bovengenoemde koop-/aanneemsommen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dit houdt in, dat thans 21% BTW is opgenomen in de koop-/aanneemsommen. Wij behouden ons het recht
voor de koop-/aanneemsommen van niet verkochte woningen tussentijds aan te passen. De vermelde koop-/aanneemsommen zijn exclusief rentevergoeding. De rentevergoeding
conform de desbetreffende artikelen in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst wordt berekend naar 5% op jaarbasis vanaf 1 januari 2021.

Bwnrs. 1, 8, 10 en 59 worden standaard uitgevoerd met de volgende meer- en minderwerkoptie:
· Het aanpassen van de boilercapaciteit van standaard 150 liter naar 200 liter.

De kosten van bovenstaand meerwerk worden verrekend via het maandtarief van Eteck.


