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Wonen aan het Maximapark 
Proces en prijzen 
 

 

Het kopen van een bouwkavel is een andere route dan het kopen van een bestaande woning. Een 

verkoper heeft wensen, maar ook u als koper wilt weten wat voor route er gelopen zal gaan worden. Het is 

de taak van ons als makelaar om deze rol goed te vervullen.  

 

Proces 

Bent u geïnteresseerd in één van de kavels? Dan maken we graag een afspraak bij ons op kantoor. In dit 

gesprek zullen de volgende elementen aan bod komen: 

- De kavels 
- Het traject (in tijd) van kavel naar woning 
- De financiering 
- De bouwregels 
- Het biedingsproces 

 

Al deze zaken komen kijken bij het bouwen van uw eigen woning op deze unieke locatie. Misschien heeft u 

zelf ook nog vragen over het proces of andere zaken die bij het bouwen van uw eigen droomwoning 

komen kijken. Deze vragen beantwoorden wij ook graag tijdens dit gesprek. 

Na afloop van het gesprek ontvangt u een biedingsformulier waarop u kunt aangeven, direct of nadat u 

thuis heeft overlegd, voor welke kavel u interesse heeft, voor welke prijs en welke voorwaarden daarbij 

horen.  

 

 

Prijzen van de kavels 

Kavel    Perceelopp.    Vraagprijs            

30-I    1.050m²    € 640.000 v.o.n. 

30-II    985m²     € 605.000 v.o.n. 

 

 

Bijzonderheden 

- Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend; 
- Niet inbegrepen zijn de kosten van de eventuele hypotheekakte;  
- Projectnotaris staat vast; 
- Het betreft een ca. maat, definitieve inmeting vindt plaats door het Kadaster; 
- Het betreft een richtprijs, ieder is vrij om eventueel een afwijkende bieding te doen. 
 
 
Heeft u interesse in één van de kavels en wilt u daar verder over praten? Dan kunt u ons bereiken via 

onderstaande gegevens en dan maken we een afspraak om onder het genot van kop koffie te kijken om u 

verder te informeren. 
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