
 

 
 
 
 
Aan de belangstellenden voor het  
nieuwbouwproject 3koppenland te Noorden  
 
 
Datum: 10 oktober 2018 
 
 
Beste heer/mevrouw,  
 
Hartelijk dank voor je interesse in nieuwbouwproject 3koppenland te Noorden. Met gepaste trots 
overhandigen wij je hierbij de verkoopinformatie van dit prachtige project. In deze brochure en 
begeleidend schrijven tref je de globale informatie aan over het project, de prijslijst en de 
aanvullende informatie over het verkoopproces van deze 25 duurzame ééngezinswoningen.  
 

HOE KOM JE IN AANMERKING VOOR EEN WONING 
Vanaf donderdag  10 oktober 2018 is om 19:00 op de website www.3koppenland.nl de 
verkoopinformatie beschikbaar en is het mogelijk om je definitief in te schrijven op de 
bouwnummers van jouw voorkeur.   
 
De inschrijving sluit op maandag 22 oktober om 12.00 uur. Jouw inschrijving dient voor die tijd 
digitaal verzonden te zijn via de website.  
 

TOEWIJZING VAN DE WONINGEN 
Na de inschrijfperiode worden de woningen toegewezen door middel van een loting welke zo 
spoedig mogelijk na de inschrijfperiode zal plaatsvinden.  Verdere informatie over de loting en de 
datum waarop de loting zal plaats vinden is op dit moment  nog niet bekend. Hierover wordt in een 
later stadium via de website gecommuniceerd.  
 

VERKOOPPROCES 
Na de loting neemt Drieman Garantiemakelaars telefonisch contact op met de kandidaten die zijn 
ingeloot voor een woning. De kandidaten die niet zijn ingeloot voor een woning ontvangen een email 
met het bericht dat zij op de reservelijst zijn geplaatst. De datum van ontvangst van de inschrijving 
heeft geen gevolgen voor de uitkomst van de loting. 
 
  

http://www.3koppenland.nl/


 
 

VERKOOPGESPREK 
Als je bent ingeloot voor een woning plant de makelaar een verkoopgesprek met je in. In dit 
verkoopgesprek wordt je uitvoerig geïnformeerd over het project, de woningen, de optionele 
mogelijkheden, planning en het vervolgtraject. Tijdens het gesprek ontvang je tevens alle relevante 
contractstukken en overige informatie die je nodig hebt om een weloverwogen keuze te maken. 
Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Na dit gesprek heb je een optietermijn 
van 2 weken waarbinnen je definitief moet beslissen of je tot aankoop overgaat.  
 

VERVOLGAFSPRAAK: TEKENEN OVEREENKOMST 
Aan het eind van het eerste verkoopgesprek spreek je met de makelaar een datum af voor de vervolg 
afspraak: het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Deze tekenafspraak zal circa 2 
weken na het verkoopgesprek plaatsvinden. Bij een positief besluit kom je op de afgesproken datum 
de overeenkomst ondertekenen. Als je besluit niet over te gaan tot aankoop verzoeken wij je de 
afspraak tijdig te annuleren. Je kunt er vervolgens voor kiezen reserve te blijven staan voor de 
overige bouwnummers van je keuze. Ook kun je aangeven van verdere deelname af te zien. De 
verkoopmap breng je dan retour naar de makelaar. 
 

CONTACT 
Mocht je nog vragen hebben of problemen ervaren bij het inschrijven, dan kun je altijd contact 
opnemen met Drieman Garantiemakelaars via nieuwbouw@drieman.nl  of via 0172-460808 
 
Wij wensen je veel plezier met het doornemen van de informatie en zien jouw digitale inschrijving 
met belangstelling tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het verkoopteam van 3Koppenland 
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PRIJSLIJST 
 

Bouwnummer Type GBO 
m2 

Kavel 
m2  

Koopsom 
V.O.N. 

 10  Hoekwoning 141 261 €373.950,- 

11 Tussenwoning 123 140 €287.500,- 

12 Tussenwoning 123 140 €287.500,- 

13 Tussenwoning 123 140 €287.500,- 

14 Tussenwoning 123 140 €287.500,- 

15 Tussenwoning 123 140 €287.500,- 

16 Tussenwoning 123 140 €287.500,- 

17 Tussenwoning 123 140 €287.500,- 

18 Tussenwoning 123 140 €287.500,- 

19 Hoekwoning 141 233 €369.750,- 

20 Hoekwoning 141 238 €369.750,- 

21 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

22 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

23 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

24 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

25 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

26 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

27 Hoekwoning 141 233 €372.500,- 

28 Hoekwoning 141 233 €372.500,- 

29 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

30 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

31 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

32 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

33 Tussenwoning 123 140 €292.500,- 

34 Hoekwoning 141 272 €389.500,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              
      
 
 



 
 
DE V.O.N. PRIJS IS INCLUSIEF 
 

 Grondkosten  

 Bouwkosten, inclusief loon en 
materiaalstijgingen.  

 Aanlegkosten nutsvoorzieningen.  

 Notariskosten voor de aankoop van 
uw woning.  

 Makelaarscourtage voor aankoop.  

 Omzet- en overdrachtsbelasting.  

 Kosten waarborgcertificaat 
Woningborg.  

 Kosten architect en overige adviseurs  
 

 
 
      DE V.O.N. PRIJS IS EXCLUSIEF 
 

 Kosten voor eventuele kopersopties 

 Abonnee- en aansluitkosten voor 
telefoon en CAI 

 Afsluitprovisie, notaris en kadasterkosten 
voor de hypotheek 

 Eventuele bouwrente, alleen van 
toepassing bij aankoop na startbouw. 

 Grondrente, zijnde 5%. Deze gaat in twee 
weken nadat de opschortende 
voorwaarde zijn vervuld. 

 € 95,- p.m. voor de beheer- en 
servicekosten van de bodem-
warmtepomp en PV-panelen. 

 
 
           *De opgegeven maten zijn circa maten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


