Prijslijst
Alle bedragen inclusief BTW tenzij anders vermeld en inclusief reiskosten binnen de regio

Aankoopmakelaardij
Inclusief bouwtechnisch rapport, overleg en aankoop advies, woningbezoek, onderhandeling, ed.
€ 695,+ 8% v.h. onderhandelingsresultaat
* Het totale adviesbedrag inclusief de 8% van het onderhandelingsresultaat bedraagt maximaal € 2.800,Als u besluit de betreffende woning niet te kopen, dan bent u de aankoopmakelaar een bedrag verschuldigd
van € 450,- voor de bezichtiging, bouwtechnische keuring, onderzoek en advies m.b.t. de betreffende
woning. Dit geldt per woning.
Als de onderhandelingen van de betreffende woning niet tot een aankoop leiden, dan bent u de
aankoopmakelaar een bedrag verschuldigd van € 695,-. Dit geldt per woning.
Als een (mondelinge) koopovereenkomst tot stand komt en de koopovereenkomst wordt ontbonden op grond
van de overeengekomen ontbindende voorwaarden of u besluit van de koopovereenkomst af te zien, dan is
de opdrachtgever aan de aankoopmakelaar een bedrag van € 995,- inclusief btw verschuldigd voor zijn
verleende diensten.

Bouwbegeleiding totaal
advies, begroting, aanbesteding, bouwbegeleiding/ bouwmanagement volgens DNR 2011
>

circa 3-5 % van de bouwkosten, offerte op maat

Verbouwbegeleiding totaal
advies, begroting, aanbesteding, bouwbegeleiding/ bouwmanagement
>

circa 4-6 % van de bouwkosten, offerte op maat

Overige diensten


Aankoop adviesrapportage
Waardebepaling en advies, excl. bouwtechnische keuring,
excl. onderhandeling, controle overeenkomst en overdracht



>

€ 250,-

>

€ 450,-

Aankoop adviesrapportage
Waardebepaling en advies, excl. bouwtechnische keuring,
excl. onderhandeling, controle overeenkomst en overdracht
incl. bouwtechnische keuring incl. NHG



Bouwtechnische keuring excl. NHG

>

€ 210,-



Bouwtechnische keuring incl. NHG

>

€ 240,-



Meeloopkeuring / bezichtiging zonder verslag

>

€ 160,-



Visualisatie van plannen – plattegrond

>

op maat



Visualisatie van plannen – 3D

>

op maat



Begroting van bouw- of verbouwplannen

>

op maat



Aanbestedingen

>

op maat

Km-vergoeding indien buiten de regio

>

€ 0,29 per km

Losse advieswerkzaamheden

>

€ 65,- per uur

Exclusief BTW, inclusief reiskosten binnen de regio

