15 boliger på Ildervej i Haslev
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15 nye boliger beliggende på Ildervej i Haslev
Standardbeskrivelse:
Arealer:
- 110 m2 velindrettet hus med mange forskellige planløsninger, efter ønske
- 9,8 m2 skur
- 16 m2 carport
- Grundestørrelse fra 351 m2 til 485 m2
Beskrivelse:
- Indrettes efter eget ønske
- Gulv i Lakeret Asketræ i køkken, stue, soveværelse og værelser.
- I bad, bryggers og entre lægges gulvklinker.
- I bruseniche opsættes fliser til loft.
- Lofter som hvidpigmenteret profilbrædder.
- Skabe fra Invita i henhold til plantegning med hvide glatte låger.
- Indvendige døre som hvide glatte dør plader med hvide karme.
- Vinduer og døre i hvidmalet træ.
- Gulvvarme i alle rum med styring i hvert rum.
- Hvidmalet glasvæv på alle vægge.
- Gas kedel med kondenserende aftræk
- Røde betontagsten på taget.
- Blødstrøgne mursten
- Galvaniseret Ståltagrender incl. nedløb
- Indbygningsovn, kogeplader, emhætte og kølefryseskab i anderkendt fabrikat
- Installation for opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler
- Uisoleret redskabsrum
- Radonsikring
- Trykprøvning og energimærkning
- Entrepriseforsikring under byggeriet
- Lovpligtig byggeskadeforsikring
- Stabilgrus i indkørsel
- Efter byggeriet grov planeres grunden, der er ikke medregnet anlæg af have
Der kan rekvireres detaljeret beskrivelse på materialer samt komponenter.
Beboerforening:
I hele bebyggelsen kommer til at være 27 boliger når alt er bygget færdig, Der er etableret
en beboerforening hvor man skal være medlem samt betale til, denne beboerforeninger
sørger blandt andet for:
- Snerydning
- Gadelamper, vedligeholdelse samt elforbrug.
Priser:
Boligerne sælges fra kr. 1.845.000
Ud over dette vil der være en engangsbetaling til stier, veje samt grønne områder på max
30.000,00 til anlæg af dette.

Modelfoto

Forslag til indretning:

Facadeprincipper

Grundene som er til salg er nr. 1,2,3,4,5,6,8,25,33,37,39,41,43,45
Grund Størrelser mellem 351 – 485 m2, Andre nummereret grunde er solgt.

