
Wonen in de Jacob fase 1
11 stadsappartementen, Amsterdam

PRIJSLIJST 
Bouwnr. Type* GBO Oriëntatie Buitenruimte Aantal V.O.N. prijs V.O.N. prijs

(in ca. m²) achtertuin / balkon (in ca. m²) kamers Auto*** fiets Woning Parkeren

211 B3 50 Zuid 4 2 - 2 fietsen gezam. stalling  €                  380.840 
214 B1 50 Zuid 4 2 - 2 fietsen gezam. stalling  €                  380.840  €                               - 

237 B7 50 Zuid 4 2 - 2 fietsen gezam. stalling  €                  385.840  €                               - 

251 B1 50 Zuid 4 2 - 2 fietsen gezam. stalling  €                  395.840  €                               - 
253 B1 50 Zuid 4 2 - 2 fietsen gezam. stalling  €                  395.840  €                               - 
254 B1 50 Zuid 4 2 - 2 fietsen gezam. stalling  €                  395.840  €                               - 
255 B4 50 Zuid 4 2 - 2 fietsen gezam. stalling  €                  405.840  €                               - 

210 E2 72 Oost 8 3 P24 3 fietsen gezam. stalling  €                  524.840  €                    27.500 

230 C1a 65 Zuid 8 3 P38 3 fietsen gezam. stalling  €                  499.840  €                    27.500 

257 C6 63 West 10 3 P10 3 fietsen gezam. stalling  €                  499.840  €                    27.500 
261 C6 63 West 10 3 P18 3 fietsen gezam. stalling  €                  499.840  €                    27.500 

*sp staat voor 'gespiegeld'
** Een parkeervergunning op straat wordt niet verstrekt
*** Verplichte afname parkeerplaats voor desbetreffende bouwnummer. V.O.N. prijs standaard parkeerplaats € 27.500,- of  parkeerplaats inclusief bedrading ten behoeve van elektrisch laadsysteem € 29.000,-  

*De V.O.N. prijzen zijn inclusief:
Grondkosten inclusief 50 jaar afgekochte erfpachtcanon vanaf ingangsdatum erfpacht
Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkosten;
Kosten van architect en overige adviseurs;
Aanlegkosten van nutsvoorzieningen en cai;
Notariskosten van de akte van levering van uw woning;
Kosten waarborgcertificaat Woningborg;
Omzetbelasting (momenteel 21%m evt. wettelijke wijzigingen van dit BTW tarief worden aan u doorberekend);

*Niet in de V.O.N. prijs inbegrepen:
Kosten voor eventueel meerwerk;
Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nuts;
Afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek;
Keuken;
Rente over de grondkosten en over de ontwikkelings- en bijkomende kosten;
Rente over vervallen en nog niet betaalde termijnen

Amsterdam, 9 november 2021

DISCLAIMER
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze prijslijst aan te brengen en het recht van gunning.
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