
Prijslijst Park Vronesteyn Voorburg
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1 Oranjerie 172 m² 319 m² 2 x P op eigen terrein 1.248.850€           
2 Olive 256 m² 513 m² 1 x P  in garage & 2 x P eigen terrein 1.598.850€           
3 Sienna 256 m² 577 m² 1 x P  in garage & 2 x P eigen terrein 1.648.850€           
4 Jasmine 256 m² 723 m² 1 x P  in garage & 2 x P eigen terrein 1.698.850€           

De koopsommen zijn vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die  
met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid in de koopsom zijn inbegrepen.

In de koopsom inbegrepen: 

O grondkosten

O bouwkosten inclusief loon- en materiaalkostenstijging

O notariskosten voor de leveringsakte

O makelaarscourtage c.q. verkoopkosten

O legeskosten

O omzetbelasting (BTW - percentage 21%)

O kosten waarborgcertificaat Woningborg

O aanlegkosten van nutsvoorzieningen 

O honorarium architect en overige adviseurs

Niet inbegrepen:

O financieringskosten o.a. afsluitprovisie hypotheek

O notariskosten voor het passeren van de hypotheekakte

O abonnee - en aansluitkosten internet, telefoon enz

Vanaf het vervallen van de opschortende voorwaarden tot aan de datum van het notarieel transport is de verkrijger 

aan de ondernemer een rentevergoeding over de grondprijs c.q. de vervallen termijnen verschuldigd, berekend 

naar een percentage van 4 % per jaar.

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, Schouten BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen 

op de inhoud van de prijslijst aan te brengen. ( d.d. 6 juli 2019)

Deze prijslijst is geldig tot en met 15 oktober 2019



Prijslijst grote opties Park Vronesteyn Voorburg

Villa Olive (bouwnummer 2):
Erker achtergevel 1,2m  (1R1.11)                                                                                              € 25.900,=
Erker achtergevel 2,4 m (1R1.12)                                                                                       € 34.900,=
Deur in garage naar tuin (1R6.01)                                                                                             € 2.100,=
Verblijfsruimte maken in garage + berging in de achtertuin (1R7.01/1R8.11)    € 27.500,=
Enkel dakraam slaapkamer 1 (1R3.01)                                                                                       € 2.200,=
Dubbel dakraam slaapkamer (1R3.02)                                                                                     € 4.400,=
Dakkapel 1,2m slaapkamer 5 (1R2.04)                                                                                       € 6.400,=
Dakkapel 2,3m slaapkamer 5 (1R2.05)                                                                                  € 8.900,=

Villa Sienna (bouwnummer 3):
Erker achtergevel 1,2m (1R1.13)                                                                                            € 25.900,=
Erker achtergevel 2,4m (1R1.14)                                                                                                € 34.900,=
Deur in garage naar tuin (1R6.03)                                                                                               € 2.100,=
Verblijfsruimte maken in garage + berging in de achtertuin (1R7.02/1R8.11)     € 27.500,=
Enkel dakraam slaapkamer 1 (1R3.03)                                                                                      € 2.200,=
Dubbel dakraam slaapkamer 1 (1R3.04)                                                                                 € 4.400,=
Dakkapel 1,2m slaapkamer 5 (1R2.10)                                                                                                                                            € 6.400,=
Dakkapel 2,3m slaapkamer 5 (1R2.11)                                                                                  € 10.900,=

Villa Jasmine (bouwnummer 4):
Erker achtergevel 1,2m (1R1.17)                                                                                            € 24.900,=
Erker linker gevel 1,2m (1R1.15)                                                                                              € 25.900,=
Erker linke gevel 2,4m (1R1.16)                                                                                               € 34.900,=
Openslaande deuren naar tuin vanuit keuken (1R6.06)                                                   € 3.500,=
Deur in garage naar tuin (1R6.05)                                                                                         € 2.100,=
Verblijfsruimte maken in garage + berging in de achtertuin (1R7.03/1R8.11)       € 27.500,=
Enkel dakraam slaapkamer 1 (1R3.06)                                                                                  € 2.200,=
Dubbel dakraam slaapkamer 1 (1R3.07)                                                                              € 4.400,=
Dakkapel 2,3m slaapkamer 5 (1R2.14)                                                                                  € 8.900,=

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, Schouten BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen 

op de inhoud van de prijslijst aan te brengen. (d.d. 6 juli 2019)

Deze prijslijst is geldig tot en met 15 oktober 2019


