
Prijslijst De Coulissen
d.d. november 2020

Model M Model M+ Model L Model XL

131 m² 156 m² 180 m² 234 m²

Status

1 1.246 m² Onder optie 1.330.000€                          1.420.000€                          

2 1.024 m² Verkocht VERKOCHT 1.230.000€                          

3 1.059 m² Verkocht VERKOCHT 1.140.000€                          

4 623 m² Verkocht VERKOCHT

5 1.306 m² Beschikbaar 1.400.000€                          1.490.000€                          

6 709 m² Verkocht VERKOCHT 985.000€                             

7 772 m² Verkocht VERKOCHT 1.005.000€                          

8 607 m² Verkocht 860.000€                             VERKOCHT

9 886 m² Beschikbaar 945.000€                             985.000€                             1.035.000€                          

10 986 m² Verkocht 1.110.000€                          VERKOCHT

De getoonde v.o.n. prijzen zijn inclusief:

Grondkosten

Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkosten

Kosten voor architect en overige door verkoper aangestelde adviseurs

Toezichtkosten tijdens de bouw

Aanleg- en aansluitkosten voor nutsvoorzieningen

Notariskosten voor de aankoop van uw woning

Makelaarscourtage

21% omzetbelasting

Kosten Waarborgcertificaat Woningborg

Het verkrijgen van een Energielabel

Badkamer & toilet zoals omschreven in technische omschrijving

De opstelplaats voor de keuken wordt voorzien van aansluitpunten zoals omschreven in technische omschrijving

Indexatie loon- en prijsstijgingen

Niet in de v.o.n. prijs inbegrepen zijn:

Kosten voor eventueel meerwerk

Abonneekosten voor nutsvoorzieningen

Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon en cai

De afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek 

Keukenopstelling

Uitstelrente

Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze prijslijst aan te brengen.

Rotterdam, prijspeil juli 2020

Meer verkoopinformatie:

Blauwhoed Projectontwikkeling II BV WVK Makelaars

T:   010-4535311 T:   070-3861210

E:   verkoop@blauwhoed.nl E:   info@wvk.nl

W:  www.blauwhoed.nl W:  www.wvk.nl

Onderstaand is de prijsmatrix van De Coulissen te vinden. Op iedere kavel zijn twee villa modellen mogelijk. Kies uw favoriete model villa en kavel, hier staat een v.o.n. prijs genoemd. Staat er geen 

v.o.n. prijs genoemd, dan is de desbetreffende combinatie van kavel & villa model niet mogelijk. De woonoppervlaktes zijn inclusief berging doch exclusief vliering.

Indien de kavel & woningcombinatie oranje kleurt, staat deze reeds onder optie. 


