
  

 

 

PRIJSLIJST DE SLUYSWACHTER FASE 1B 
16 appartementen en 1 penthouse 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Opmerkingen: 
-  De gebruiksoppervlakte is berekend conform de NEN 2580. 

 
Aankoopcondities: 
- Inbegrepen zijn 21% btw en notariskosten met betrekking tot levering, kadastraal recht en dergelijke, doch exclusief de 

kosten die te maken hebben met de financiering van het appartement/penthouse. Wettelijke wijzigingen worden             
doorberekend. 

- Grondkosten: vanaf 2 weken na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt over de grondkosten rente in    
rekening gebracht van 6% op jaarbasis. 

- De kosten voor het Woningborg-garantiecertificaat zijn in de koopsom inbegrepen. 
- De gemeentelijke (leges) kosten zijn in de koopsom inbegrepen. 
- De opgegeven gebruiksoppervlaktes zijn bij benadering.  
- Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Jansen Bouwontwikkeling B.V. behoudt zich het recht voor om          

wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen. Aan deze lijst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 
- Druk- en zetfouten en (prijs)wijzigingen voor aankoop zijn voorbehouden; btw-wijzigingen na aankoop worden verrekend. 
- De koop- en aannemingsovereenkomst wordt met Jansen Bouwontwikkeling B.V. gesloten voor de grond en de bouw van 

het appartement/penthouse. 
- Alle meer- en minderwerken worden rechtstreeks gecontracteerd tussen de aannemer en de Verkrijger. Meer- en          

minderwerk valt onder garantie van Woningborg. 
- Prijsvast tot 31 december 2020 

Bouw

nr. 

Bouw-

laag 

Type Gebruiks-

oppervlak 

(ca. m²) 

Appar-

tement  

Aantal 

slaap-

kamers 

Balkon Parkeerplaats Koopsom 

(vrij op naam) 

39 1 A 105,2 hoek 2 zuid-oost buiten  € 389.500,- v.o.n. 

40 1 B 134,8 tussen 2 zuid buiten  € 484.500,- v.o.n. 

41 1 C 121,8 hoek 3 zuid-west buiten  € 449.500,- v.o.n. 

42 2 D 120,3 hoek 3 zuid-oost buiten  € 449.500,- v.o.n. 

43 2 B 134,8 tussen 2 zuid buiten  € 489.500,- v.o.n. 

44 2 C 121,8 hoek 3 zuid-west stallingsgarage € 474.500,- v.o.n. 

45 3 D 120,3 hoek 3 zuid-oost stallingsgarage € 474.500,- v.o.n. 

46 3 B 134,8 tussen 2 zuid stallingsgarage € 517.500,- v.o.n. 

47 3 C 121,8 hoek 3 zuid-west stallingsgarage € 479.500,- v.o.n. 

48 4 D 120,3 hoek 3 zuid-oost stallingsgarage € 479.500,- v.o.n. 

49 4 B 134,8 tussen 2 zuid stallingsgarage € 524.500,- v.o.n. 

50 4 C 121,8 hoek 3 zuid-west stallingsgarage € 484.500,- v.o.n. 

51 5 D 120,3 hoek 3 zuid-oost stallingsgarage € 484.500,- v.o.n. 

52 5 B 134,8 tussen 2 zuid stallingsgarage € 531.500,- v.o.n. 

53 5 C 121,8 hoek 3 zuid-west stallingsgarage € 489.500,- v.o.n. 

54 6 D 120,3 hoek 3 zuid-oost stallingsgarage € 524.500,- v.o.n. 

Bouw

nr. 

Bouw-

laag 

Type Gebruiks-

oppervlak 

(ca. m²) 

Pent-

house  

Aantal 

slaap-

kamers 

Balkon en 

dakterras 

Parkeerplaats Koopsom 

(vrij op naam) 

55 6 E 182,6 hoek 3 zuid-west 2 stuks:               

1 buiten + 1 in 

stallingsgarage 

€ 897.500,- v.o.n. 



  

 

 

PRIJSLIJST DE SLUYSWACHTER FASE 1B 
16 appartementen en 1 penthouse 

 

 
 

Niet in de koopsom begrepen zijn: 
- Kosten voor meerwerk. 
- Abonnements- en aansluitkosten voor telefoon, internet en kabel. 
- Advies-, afsluit-, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek. 
- Renteverlies tijdens de bouw.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Wilhelminaweg 27 

6951 BM Dieren 

(0313) 42 73 21 

www.rebo-eramakelaars.nl 

Postbus 278 

6600 AG Wijchen 

(024) 64 21 746 

www.jansenbouwontwikkeling.nl 


