
 
 

 
Koopsommen zijn geldig tot 1 augustus 2018 en zijn inclusief 21 % BTW. Wijzingen in deze prijslijst zijn voorbehouden. 

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
Prijslijst 7 woningen TerLaan Bedum              1 maart 2018 
           

Bnr.       Woningtype Omschrijving Kavelopp. 
ca. in m² 

Tuin Garage 
of 

berging 

Gebruiksoppervlak 
ca. in m²  

VON-prijs 

 

1 Stolp 2/1-kap 419 westen Berging 147 € 309.000,--   * 
2 Stolp 2/1-kap 387 westen Berging 147 €  304.000,--  * 
3 Stolp 2/1-kap 360 westen Berging 147 verkocht 

4 Stolp 2/1-kap 355 westen Berging 147 verkocht 
5 Stolp 2/1-kap 326 westen Berging 147 verkocht 

6 Stolp 2/1-kap 325 westen Berging 147 verkocht 
7 Stolp  vrijstaand 496 Zuid-westen Berging 147 verkocht 

 
 

*Onderstaande wijzigingen zijn reeds meegenomen bij de bouw van kavel 3 t/m 7 en dienen als verplichte 
  afname voor kavel 1 en 2: 
1. HWA aansluiten op gemeente riool i.p.v. afvoer middels molgoten   € 1.085,17 
2. zonnepanelen kavel 1 15 stuks: € 3.028,40  | zonnepanelen kavel 2 14 stuks: € 2.894,47 
    Plaatsing panelen: westzijde, deels pannendak en deels plat dak | incl. omvormer  
 
 
 

 Bekijk de actuele verkoopstand op: www.nieuwbouwgroningen.nl 
 
 
 

Woningen zijn compleet afgewerkt: 
• Kunststof buitenkozijnen; 
• Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond:  hoofdgebouw + badkamer  
• Slaapkamer bgg + 1e verdieping radiatoren 
• sanitair en tegelwerk en vrijhangende toiletten (stelpost € 3.000,00 incl. btw) 
• Bijkeuken geïsoleerd 
• Garage geïsoleerd (geen radiator) 
• Slapen en baden beneden 
• Openslaande tuindeuren 
• EPC 0,4 
• Woningen zijn uitgevoerd in houtskelet bouw met een geluidsdempende zoldervloer 
                    

                       
De verkoopprijzen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dat wil zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn inbegrepen: 

• Grondkosten; 
• Bouwkosten incl. loon- en materiaalkostenstijging; 
• Kosten van architect en overige adviseurs; 
• Aansluitkosten water, elektra en riolering;  
• Gemeentelijke leges; 
• Makelaarskosten 
• Notaris- en overdrachtskosten; 
• Kosten Woningborggarantie; 
• Omzetbelastingen. 

 
  

http://www.nieuwbouwgroningen.nl/


 
 

 
Koopsommen zijn geldig tot 1 augustus 2018 en zijn inclusief 21 % BTW. Wijzingen in deze prijslijst zijn voorbehouden. 

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
Niet in de “vrij op naam”-prijs zijn opgenomen: 

▪ Financieringskosten 
▪ Levering en plaatsing keuken 
▪ Aflakken (schilderwerk) binnendeuren en binnenkozijnen 
▪ Aflakken (schilderwerk) aftimmerwerk binnen 
▪ Vloer- en wandafwerking 
▪ Stoffering 
▪ Tuinaanleg 
▪ Bestrating + zandbed 
▪ Rente over grondkosten en over eventueel vervallen termijnen 
▪ Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, glasvezel en kabel 
▪ Eventueel gekozen meerwerk 

 
 
 
 
 

Ontwikkeling en realisatie:       Architect: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verkoop en inlichten:  
 
 
 
 
 


