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wonen op de lagedijk in historisch zaandijk

Prijsoverzicht Plan HOOP Zaandijk
Datum: maart 2018 

Geachte belangstellende, 
Bedankt voor uw interesse in het project Plan HOOP. Wanneer u één van de woningen wilt kopen kunt u het 
inschrijfformulier volledig ingevuld retourneren aan HVMS, via e-mail of fysiek op papier. Hieronder kunt u de 
aanvullende verkoopinformatie en de voorwaarden lezen die van toepassing zijn op de inschrijving en toewijzing 
van de woningen.  

Verkoopprijs 3 woningen:
bouwnummer m2 GBO m2 perceel parkeerplaats koopsom v.o.n.

1 111 224 # 3 € 485.000,-

2 111 165 # 4 € 445.000,-

3 monument 199 239 # 5 € 565.000,-

Middels het bijgevoegde inschrijfformulier kunt inschrijven op één van de genoemde bouwnummers.

Maten 
• De genoemde m2 woonoppervlakte zijn netto gebruiksoppervlakten (GBO); 
• De opgegeven oppervlakten (woning en perceel) en inhoud zijn in circa-maten aangegeven; 
• Perceelmaten zijn inclusief parkeerplaats 

Koopsom vrij op naam is inclusief: 
• Grondkosten; 
• Bouwkosten, inclusief loon-/materiaalkostenstijging; 
• Kosten van architect en overige adviseurs; 
• Toezichtkosten tijdens de bouw; 
•  Aanlegkosten van nutsvoorzieningen, kabel en telefonie;
•  Notariskosten voor de aankoop van uw woning; 
• Makelaarscourtage; 
• Omzetbelasting; 
•	 Kosten	waarborgcertificaat;

Niet inbegrepen in koopsom:
•  Hypotheek bemiddelingskosten, eventuele taxatiekosten, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek; 
• Bouwrente 5,0% vanaf de datum dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is verleend;
• Renteverlies tijdens de bouw; 
• Kosten voor het bedraden van de loze leidingen t.b.v. kabel en telefoon; 
• Abonneekosten t.b.v. nutsvoorzieningen, kabel en telefonie; 
• Kosten van inrichting zoals keuken, vloer- en wandafwerking;
• Kosten van eventueel door u gekozen meerwerk.
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Voorwaarden van Toewijzing Plan HOOP
• Inschrijfformulieren waarbij gegevens ontbreken worden niet in behandeling genomen. 

•   Als een inschrijfformulier ingeleverd wordt na sluitingsdatum van inschrijving, zal deze niet meegenomen 
worden in de eerste ronde van toewijzing. 

• De inschrijving sluit op maandag 26 maart om 12.00 uur.. 

• Alle kandidaten die zich hebben ingeschreven ontvangen hiervan een bevestiging per e-mail. 

•  Het invullen van het inschrijfformulier is vrijblijvend en verplicht verkoper niet tot het  toewijzen van een woning 
aan een bepaalde inschrijver. 

• Per toekomstig huishouden kan maximaal één (1) inschrijfformulier ingeleverd worden. 

• Eventuele mede-kopers moeten worden vermeld op het inschrijfformulier. 

•  Het inschrijfformulier zal worden ingeleverd met een kopie van de legitimatie en een recente salarisstrook. 

• Verkoper wijst na de inschrijfperiode de woningen toe aan de kandidaten.

•  Verkoper behoudt het recht van gunning. Dit betekent dat verkoper mag bepalen of de combinatie van 
koopsom	en	een	eventueel	voorbehoud	financiering	voldoende	is	om	te	verkopen	aan	een	bepaalde	bieder.		

•  Wanneer er na de eerste toewijzing alsnog een bouwnummer beschikbaar komt, zal verkoper dit bouwnummer 
aan de volgende kandidaat toewijzen. 

Bijlagen
-  Verkooptekeningen bouwnummer 1 en 2 
-  Technische omschrijving bouwnummer 1 en 2
-  Verkooptekeningen bouwnummer 3; monument Hero de Jager
-  Technische omschrijving bouwnummer 3; monument Hero de Jager
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NAW

Achternaam

Voornamen

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgelijke staat

Inkomen 

Bruto per maand

13e maand

Eigen vermogen

Financiële verplichtingen

 dienstverband      zelfstandig ondernemer

Overige gegevens

 Persoonlijke lening / doorlopend krediet  / autolening
 € ____________

  nee 

Alimentatie               ja  € ____________       nee

 Samenwonend      alleenstaand

 Aamenwonend met kinderen

 Alleenstaand met kinderen

NAW partner        niet van toepassing

Achternaam

Voornamen

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgelijke staat

Inkomen partner        niet van toepassing 

Bruto per maand

13e maand

Eigen vermogen

Financiële verplichtingen

  dienstverband      zelfstandig ondernemer

Huidige woonsituatie

  Huurwoning  € ___________ per maand

  Koopwoning, verkoopwaarde  € _________________

  Inwonend

Inschrijfformulier

Plan HOOP Lagedijk Zaandijk
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inschrijving
Indien u één van de woningen wilt kopen kunt aangeven welk bouwnummer uw eerste voorkeur heeft:

Bouwnummer 1
Vanaf € 485.000 v.o.n. Voorkeur:

Bouwnummer 2
Vanaf € 445.000 v.o.n. Voorkeur:

Bouwnummer 3 M
Vanaf € 565.000 v.o.n. Voorkeur:

Voorwaarden bod
Voorbehoud	financiering						 Nee   Ja  €

Zegge

Inschrijfformulier

Plan HOOP Lagedijk Zaandijk

Naam

Handtekening

Plaats en datum

Naam

Handtekening

Plaats en datum

HVMS
Paltrokstraat 20
150EK Zaandam
T  075 - 651 06 26
E  nieuwbouw@hvms.nl

Alles juist ingevuld? Lever het inschrijfformulier in bij


