
Laanwoningen

Duurzame nieuwbouwwoningen met diepe tuin, berging en parkeerplaats in hartje Roosendaal

Wonen in de grootschalige, groene en waterrijke gebiedsontwikkeling Stadsoevers

Project Kademeester en Beekkwartier fase 1 succesvol verkocht! Reeds 70% verkocht
Informeer ook naar de Parkwoningen en Beekwoningen in Beekkwartier!

Bouwnr. Beknopte Opp. woonruimte Kavel Parkeer- Opp. Energie- Koopsom* Status

omschrijving GBO (m²) opp. ca. m2 plaats berging (m²) label v.o.n.

C81 Laanwoning (eind) 111 112 1 5 A++ € 417.000

C82 Laanwoning 119 113 2 5 A++ € 426.000

C83 Laanwoning 111 107 3 5 A++ € 399.000

C84 Laanwoning 124 119 4 5 A++ € 444.000

C85 Laanwoning (eind) 111 112 5 5 A++ € 395.000

C86 Laanwoning (eind) 111 112 eigen terrein 5 A++ € 416.000

C87 Laanwoning 124 119 eigen terrein 5 A++ € 459.000

C88 Laanwoning 111 107 26 5 A++ € 395.000

C89 Laanwoning 124 119 27 5 A+++ € 444.000

C90 Laanwoning 111 107 28 5 A++ € 395.000

C91 Laanwoning 119 113 29 5 A+++ € 426.000

C92 Laanwoning (eind) 111 112 30 5 A++ € 417.000

Vermelde oppervlakten zijn circa maten en de beschikbaarheid kan aan wijzigingen onderhevig zijn.

Vermelde energielabels zijn voorlopig; definitieve energielabels worden bij oplevering vastgesteld.

* koopsom is exclusief parkeerplaats, m.u.v. C86 en C87

Duurzaamheid

De woningen in Beekkwartier fase 2 zijn Bijna Energie Neutraal (BENG), gasloos en hebben energielabel A+ of A++, onder andere door:

~ zeer goede isolatie en triple beglazing

~ verwarming via stadsverwarming met boosterwarmtepomp

~ vloerverwarming in de gehele woning

~ 4 PV-panelen

~ balansventilatie met warmteterugwinning

De koopsommen zijn vrij op naam (v.o.n.) wat betekent dat onderstaande is inbegrepen: Een project van:

~ grondkosten en bouwkosten

~ verzekering gedurende de bouwperiode

~ berging

~ honorarium van de architect, constructeur en adviseurs

~ omzetbelasting/overdrachtsbelasting

~ makelaarscourtage c.q. verkoopkosten

~ notariskosten voor de leveringsakte

~ legeskosten

~ aansluitkosten water, elektra en riolering Projectsite:

~ kosten garantiecertificaat (Woningborg)

~ sanitair en tegelwerk voor badkamer en toilet conform de technische omschrijving en verkooptekening

De koopsommen zijn exclusief:

~ vergoeding c.q. bouwrente over vervallen bouwtermijnen

~ vergoeding c.q. grondrente over koopprijs van de grond vanaf start bouw

~ financieringskosten

~ telefoonnetaansluiting

~ keuken, aansluitpunten worden aangebracht conform de technische omschrijving en de verkooptekening c.q. keukeninstallatietekening

~ parkeerplaats, verplichte afname koopsom € 15.000 v.o.n. (m.u.v. de bouwnummers C86 en C87 die parkeren op eigen terrein hebben) Stadsoeverssite:

~ extra parkeerplaats parkeervakken nummers 6 t/m 11 en 20 t/m 25 op het gezamenlijk binnenterrein te koop voor € 15.000 v.o.n.

Verkoop en informatie

Van der Eijken Makelaardij

Molenstraat 44, 4701 JT Roosendaal | telefoon: 0165-556580 | internet: www.vandereijkenmakelaardij.nl | e-mail: info@vandereijkenmakelaardij.nl

Bob van Dijk Makelaardij

Kade 37, 4703 GA Roosendaal | telefoon: 0165-554790 | internet: www.bobvandijkmakelaardij.nl | e-mail: info@bobvandijkmakelaardij.nl

Atta Makelaars

Overwegwachter 1, 3034 KG Rotterdam | telefoon: 010-433 57 10 | internet: www.atta.nl | e-mail: info@atta.nl

Prijslijst Beekkwartier Fase 2a


