
 

Ontwikkeling en realisatie:  Verkoop via:  

PRIJSLIJST 

‘ t  R ie tcarré ,  Re i td iep ,  fase  2  

 

 

Bouwnummer Woonopp. 
 

Kavelopp. V.o.n. prijs 
 

Status 

8 157 m² 307 m² € 379.000  

9 157 m² 336 m² € 399.000  

10 157 m² 373 m² € 403.500  

11 157 m² 332 m² € 387.000  

12 157 m² 332 m² € 387.000  

13 157 m² 332 m² € 387.000  

14 157 m² 352 m² € 404.000  

     

22 157 m² 315 m² € 369.500  

23 157 m² 315 m² € 369.500  

24 157 m² 315 m² € 369.500  

25 157 m² 315 m² € 369.500  

26 157 m² 315 m² € 369.500  

27 157 m² 315 m² € 369.500  

28 157 m² 315 m² € 369.500  

29 157 m² 433 m² € 409.500  

     

In de prijs vrij op naam (v.o.n.) zijn o.a. inbegrepen: 

 Grondkosten, bouwkosten; 

 Notariële kosten o.a. akte van levering;  

 Makelaarscourtage/verkoopkosten; 

 Gemeenteleges; omgevingsvergunning; 

 Kadastrale kosten over de grond en eventuele opstallen; 

 Kosten van garantie instituut Woningborg; 

 Aansluitkosten voor water, elektriciteit en riolering; 

 Aansluitpunt in de meterkast op de Centrale Antenne Inrichting (CAI) en telefoon; 

 Kosten van architect, constructeur, directie en toezicht; 

 Standaard sanitair en tegelwerk, conform de technische omschrijving; 

 Omzetbelasting (momenteel 21%; eventuele wettelijke wijzigingen van dit BTW tarief worden 
doorberekend). 



 

Ontwikkeling en realisatie:  Verkoop via:  

 
In de aanneemsom vrij op naam (v.o.n.) zijn o.a. niet inbegrepen:  

 Rente over de grondkosten vanaf vervullen ontbindende en opschortende voorwaarden tot de dag 
van grondtransport bij de notaris; 

 Rente over de vervallen termijnen van de aanneemsom; 

 Kosten t.b.v. aanleg bedrading telefoon en CAI vanaf meterkast naar aansluitpunt(en), de loze 
leidingen hiervoor zijn wel in de woning opgenomen, en entree- en abonnementskosten van 
telefoon en CAI; 

 Kosten van meer- en minderwerk; 

 Kosten van een keuken; 

 Financieringskosten, zoals kosten hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, hypotheekrente tijdens 
de bouw en taxatiekosten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze prijslijst 
geen rechten worden ontleend. 


