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**notaris & 
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W1 3 134,14 236,61 91.800 € 248.200 € 340.000 € 9.180 € 14.892 € in aanvraag 364.072 €

W2 3 134,14 191,64 89.964 € 243.236 € 333.200 € 8.996 € 14.594 € in aanvraag 356.791 €

W3 3 134,14 188,58 89.802 € 242.798 € 332.600 € 8.980 € 14.568 € in aanvraag 356.148 €

W4 3 134,14 185,62 88.965 € 240.535 € 329.500 € 8.897 € 14.432 € in aanvraag 352.829 €

W5 3 134,14 182,72 88.830 € 240.170 € 329.000 € 8.883 € 14.410 € in aanvraag 352.293 €

W6 3 134,14 217,15 91.071 € 246.229 € 337.300 € 9.107 € 14.774 € in aanvraag 361.181 €

B-atelier

Verkoopprijzen woningen

Benoit Belmansstraat, Balen

(wijzigingen/errata voorbehouden)

6% BTW

**ereloon, aktekosten en overschrijving hypotheekkantoor bij benadering (incl. 21% BTW)

De hierboven berekende aankoopkosten zijn louter indicatief.

Verkoopt u uw huidige woonst, dan kan u mogelijk genieten van de meeneembaarheid van verkooprechten (tot maximum € 13.000).   

Contacteer ons voor meer informatie, maar raadpleeg ook de notaris voor een correcte berekening van alle aankoopkosten, afhankelijk van uw 

persoonlijke situatie.

Kosten voor nutsvoorzieningen worden doorgaans geraamd op 2 500 euro excl. btw.  Dit is een raming, de uiteindelijke prijs van het binnenbrengen 

van nutsvoorzieningen kan hoger of lager liggen. 

*Mogelijk kan u (gedeeltelijk) genieten van het verlaagd btw-tarief voor nieuwbouw van 6% (i.p.v. 21%). Om hiervoor in aanmerking te 

komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden die u onder de tab "prijzen/plans/docs" van dit project op onze website vindt. 

Contacteer ons of uw notaris voor meer informatie. 
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W1 3 134,14 236,61 91.800 € 248.200 € 340.000 € 9.180 € 52.122 € in aanvraag 401.302 €

W2 3 134,14 191,64 89.964 € 243.236 € 333.200 € 8.996 € 51.080 € in aanvraag 393.276 €

W3 3 134,14 188,58 89.802 € 242.798 € 332.600 € 8.980 € 50.988 € in aanvraag 392.568 €

W4 3 134,14 185,62 88.965 € 240.535 € 329.500 € 8.897 € 50.512 € in aanvraag 388.909 €

W5 3 134,14 182,72 88.830 € 240.170 € 329.000 € 8.883 € 50.436 € in aanvraag 388.319 €

W6 3 134,14 217,15 91.071 € 246.229 € 337.300 € 9.107 € 51.708 € in aanvraag 398.115 €

De hierboven berekende aankoopkosten zijn louter indicatief.

Verkoopt u uw huidige woonst, dan kan u mogelijk genieten van de meeneembaarheid van verkooprechten (tot maximum € 13.000).   

Contacteer ons voor meer informatie, maar raadpleeg ook de notaris voor een correcte berekening van alle aankoopkosten, afhankelijk van uw 

persoonlijke situatie.

B-atelier

Verkoopprijzen woningen

Benoit Belmansstraat, Balen

(wijzigingen/errata voorbehouden)

21% BTW

*ereloon, aktekosten en overschrijving hypotheekkantoor bij benadering (incl. 21% BTW)

Kosten voor nutsvoorzieningen worden doorgaans geraamd op 2 500 euro excl. btw.  Dit is een raming, de uiteindelijke prijs van het binnenbrengen 

van nutsvoorzieningen kan hoger of lager liggen. 


