NIEUWBOUW
HOLLEWAL - VERZETSTRAAT - DEN BURG - TEXEL

NIEUWBOUW BEDRIJFSUNITS
in Oudeschild – Vliegwiel

Aan de Hollewal en de Verzetstraat in Den Burg zal binnenkort een nieuwbouwproject verrijzen.
Het project zal bestaan uit 2 bouwkavels/woningen en 24 woonappartementen. Van de appartementen zullen
er 16 te koop worden aangeboden. De overige 8 appartementen die deel uitmaken van het project zijn bedoeld
voor de sociale huurmarkt, welke via woningcorporatie Woontij toegewezen zullen worden. De 2 bouwkavels
worden verkocht met een goedgekeurd bouwplan voor een twee onder één kap woning.
De appartementen hebben een bruto vloeroppervlak van 60 m². De globale indeling is als volgt: entree,
hal met meterkast, woonkamer met ruimte voor een open keuken, badkamer, inpandige berging/wasruimte en
2 slaapkamers. Bij de appartementen op de begane grond komt een tuin met eigen berging.
De appartementen op de verdieping krijgen ook een eigen berging en tevens een balkon. En elk appartement
krijgt een eigen parkeerplaats.
Het plan zal duurzaam worden opgezet. Dit houdt in dat er zonnepanelen op het dak komen en de woningen
VANAF:
KENMERKEN:
zullen door middel van een warmtepompinstallatie worden verwarmd. De energielasten zullen daarom laag zijn.

€ 129.500,-

CascoDeopgeleverd
elektrische
sectionaaldeur
koopsommen/per
appartement
beginnen vanaf € 185.000 VON.

De prijzen
vanmeter
de bouwkavels
beginnen
vanaf € 179.500 VON.
met hoogte
4,50
en separate
loopdeur
exclusief BTW V.O.N.

(126 m² BVO)

Units vanaf 126 m² BVO plus voorliggend

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onderstaande makelaars:

terrein vanaf 30 m²

Optioneel: in te richten entresol / zolder
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NIEUWBOUW
HOLLEWAL - VERZETSTRAAT - DEN BURG - TEXEL

NIEUWBOUW BEDRIJFSUNITS
in Oudeschild – Vliegwiel

Onderstaand vind u een indicatie van de woonlasten.

Annuïtaire hypotheek; bedrag: € 185.000,- ; looptijd: 30 jaar
Rentevastperiode
1 jaar
5 jaar
10 jaar
30 jaar

Rentepercentage*
1,39 %
1,50 %
1,84 %
2,74 %

Bruto maandlast*
€ 629
€ 638
€ 669
€ 754

Netto maandlast*
€ 544
€ 547
€ 557
€ 586

Annuïtaire hypotheek; bedrag: € 209.800,- ; looptijd 30 jaar

VANAF:
Rentevastperiode Rentepercentage* Bruto maandlast*
KENMERKEN:
1 jaar
1,39%
5 jaar
1,50sectionaaldeur
%
Casco opgeleverd
/ elektrische
10 jaar
1,84 %
met hoogte 4,50 meter en separate loopdeur
30 jaar
2,74%

Units vanaf 126 m² BVO plus voorliggend

€ 713
€ 724
€ 759
€ 855

Netto Maandlast*
€ 617
€ 620
€ 631
exclusief BTW V.O.N.
(126 m² BVO)€ 665

€ 129.500,-

*aan bovenstaande tekeningen en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend; percentages en bedragen kunnen per dag wijzigen.
terrein vanaf
30 m²

*aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend; percentages en bedragen
kunnen
dag wijzigen.
Optioneel:
in teper
richten
entresol / zolder
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Grotere units bespreekbaar

Bernhardlaan 182, Den Burg

Oplevering uiterlijk 31 januari 2018,

0222 - 313 555

