
Prijslijst De Krijgsman Muiden: De Erven
perceelnummer Deelgebied Soort woning Oppervlak 

perceel totaal 

(circa in m2)

Koopprijs vrij op 

naam

status

E1.2 De Erven bouwkavel 825  €      1.025.000  vrij 

E2 De Erven bouwkavel 714  €         910.000  optie, ontwerp in beoordeling 

E3.1 De Erven bouwkavel 1381  €      1.350.000  vrij 

E3.2 De Erven bouwkavel 1286  €      1.325.000  vrij 

E4.1 De Erven bouwkavel 1368  €      1.550.000  vrij 

E4.2 De Erven bouwkavel 1545  €      1.600.000  vrij 

E5 De Erven bouwkavel  verkocht 

E6 De Erven bouwkavel  verkocht 

E7 De Erven bouwkavel 1192  €      1.275.000  vrij 

E8.1 De Erven bouwkavel 1462  €      1.350.000  vrij 

E8.2 De Erven bouwkavel 1934  €      1.450.000  vrij 

E9 De Erven  verkocht 

E10 De Erven bouwkavel 815  €      1.025.000  optie, ontwerp in beoordeling 

E11 De Erven bouwkavel 1536  €      1.250.000  optie, ontwerp in beoordeling 

E12 De Erven bouwkavel 919  €         935.000  vrij 

E13.1 De Erven bouwkavel 721  €         960.000  vrij 

E13.2 De Erven bouwkavel 766  €         850.000  vrij 

E14.1 De Erven bouwkavel 1107  €      1.095.000  vrij 

E14.2 De Erven bouwkavel 1406  €      1.200.000  vrij 

E15.1 De Erven bouwkavel 1290  €      1.300.000  vrij 

E15.2 De Erven bouwkavel 1904  €      1.450.000  vrij 

E16.1 De Erven bouwkavel 586  €         745.000  optie, ontwerp in beoordeling 

E16.2 De Erven bouwkavel 1019  €      1.175.000  vrij 

E17 De Erven bouwkavel  verkocht 

Met betrekking tot de bouwkavels geldt het volgende:

Genoemde maten kunnen nog wijzigen. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten en geldig tot 1 juli 2020

Wijzigingen zijn voorbehouden en aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Verkoopkantoor De Krijgsman Muiden

Kruitpad 15 te Muiden

Openingstijden: zie www.dekrijgsmanmuiden.nl

20 mei 2020

De koopsommen zijn vrij op naam (V.O.N.), dat wil zeggen dat de volgende kosten zijn inbegrepen: de grondkosten, de notariskosten die betrekking hebben op de 

overdracht, de eventuele) omzet- en /of overdrachtsbelasting (eventuele wijzigingen in het tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd) en de 

honorariumkosten van de makelaar t.b.v. verkoop van de bouwkavel. De genoemde V.O.N. sommen zijn exclusief bouwkosten, financieringskosten, aansluitkosten water, 

electriciteit en riolering, aansluitkosten, rentekosten, leges, honoraria architect, constructeur, overige adviseurs, (eventuele) directievoering en toezicht, taxatiekosten, advies-, 

notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek, renteverliezen, abonnee- en aansluitkosten voor tv, internet en telefonie.


