
Bouwnummers    Woningtypes
Indicatie kaveloppervlaktes m2/ 

BVO m2*
V.O.N. prijzen

1 hoekwoning erker 230 / 192 € 299.000,00
2 tussenwoning 145 / 177 € 262.500,00
3 tussenwoning 142 / 177 € 262.500,00
4 tussenwoning 140 / 177 € 262.500,00
5 tussenwoning 138 / 177 € 262.500,00
6 tussenwoning 144 / 177 € 262.500,00
7 tussenwoning 146 / 177 € 262.500,00
8 hoekwoning 166 / 183 € 275.000,00
9 hoekwoning erker 198 / 192 € 292.500,00

10 tussenwoning 124 / 177 € 257.500,00
11 tussenwoning 124 / 177 € 257.500,00
12 tussenwoning 122 / 177 € 257.500,00
13 tussenwoning 118 / 177 € 255.000,00
14 tussenwoning 118 / 177 € 255.000,00
15 tussenwoning 118 / 177 € 255.000,00
16 hoekwoning 141 / 183 € 267.500,00
17 hoekwoning erker 155 / 192 € 285.000,00
18 tussenwoning 111 / 177 € 250.000,00
19 tussenwoning 111 / 177 € 250.000,00
20 tussenwoning 116 / 177 € 250.000,00
21 tussenwoning 118 / 177 € 255.000,00
22 tussenwoning 122 / 177 € 255.000,00
23 tussenwoning 123 / 177 € 257.500,00
24 hoekwoning 152 / 183 € 275.000,00

• grondkosten 
• bouwkosten
• architecten- en adviseurshonoraria
• notarishonorarium inzake de eigendomsoverdracht
• keuken
• makelaarscourtage
• gemeentelijke leges betreffende de bouw

• kadastrale uitmeting
• omgevingsvergunning
• de Woningborg-premie
• eenmalige aansluitkosten voor water, electra, telefoon, cai en riolering     

Niet in de koopsom begrepen zijn kosten zoals o.a.:
• gemeentelijke heffingen, abonnement telefoon, abonnement CAI.

• de kosten ten behoeve van aanleg van bedrading telefoon en CAI vanaf de meterkast naar de aansluitpunten.
• de kosten die verband houden met de financiering van uw woning, zoals o.a.:

▪ de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten)
▪ renteverlies voor en tijdens de bouw
▪ notariskosten voor de hypotheekakte

Kampen, juli 2018

Verkoopprijzen 24 woningen Breecamp Oost

• BTW 21% (eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend)

* De aangegeven kaveloppervlaktes zijn indicatief. Verschillen tussen de werkelijke en de hiervoor opgegeven maat of grootte 
van de kavel geeft geen aanleiding tot enige rechtsvordering of tot vergoeding ter zake.

De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de 
hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen:
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