
Bouwnummer Type Woonoppervlakte Kaveloppervlakte V.O.N.-prijs

GBO in m² circa maten in m²

1 Hoekwoning 118 160 € 274.500

2 Tussenwoning met opbouw 122 130 € 274.500

3 Tussenwoning met opbouw 122 130 € 274.500

4 Tussenwoning 118 131 € 262.000

5 Tussenwoning 118 131 € 262.000

6 Tussenwoning met opbouw 122 132 € 274.500

7 Hoekwoning 118 162 € 276.500

8 Hoekwoning 118 156 € 286.500

9 Tussenwoning 118 131 € 272.000

10 Tussenwoning met opbouw 122 131 € 284.500

11 Tussenwoning 118 131 € 272.000

12 Tussenwoning met opbouw 122 131 € 284.500

13 Tussenwoning 118 131 € 272.000

14 Hoekwoning 118 164 € 284.500

In de kavelprijs vrij op naam (v.o.n.) 
zijn begrepen: 
• Grondkosten  
• Rente over de grondkosten tot start bouw 
• Notarishonorarium ten behoeve van akte 
   van levering   
• Makelaarscourtage/verkoopkosten 
• Kadastrale kosten over de grond en 
   eventuele opstallen
• 21 % BTW 

In de aanneemsom vrij op naam (v.o.n.)
zijn begrepen:  
• Bouwkosten   
• B.T.W. (momenteel 21%)  
• Standaard sanitair en tegelwerk
• Omgevingsvergunning
• Gemeenteleges
• Kosten van garantie instituut SWK
• 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 

 
 

Niet in de kavelprijs en aanneemsom
begrepen zijn:
•  Rente over de grondkosten vanaf  start bouw 

tot de dag van grondtransport bij de notaris
•  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 
•  Financieringskosten, zoals kosten 

hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, 
hypotheekrente tijdens de bouw en 
taxatiekosten

•  Eventuele wijzigingen in het B.T.W.-tarief
•  Keukeninrichting
•  Bestrating op de kavel, m.u.v. pad naar de 

voordeur
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De keuzevrijheid van Fijn Wonen 
 

Over Fijn Wonen 

Wij geloven dat Fijn Wonen niet alleen gaat over een woning, maar om het leven van mensen. Het is 
de missie van Fijn Wonen om mensen in heel Nederland betaalbaar, duurzaam en comfortabel te 
laten wonen zonder in te leveren op fysieke, mentale en financiële ruimte.  

Fijn Wonen biedt toekomstbestendige woningen aan voor woningcorporaties, beleggers, 
projectontwikkelaars en particulieren voor de huur- én koopmarkt. Alle woningen worden geleverd 
met uitmuntende support en gegarandeerde prestaties op grond van leefklimaat en duurzaamheid. Zo 
kan iedereen wonen om te leven. Vandaag, morgen en voor de volgende generatie. 

 

Over de woning 

De woningen van Fijn Wonen worden grotendeels in de fabriek gemaakt en zijn daardoor zeer 
energiezuinig, van hoge kwaliteit en snel te bouwen. De inrichting van de woningen is prettig en deels 
vrij in te delen en het afwerkingsniveau van de woningen is zeer compleet. Zo zijn de woningen 
bijvoorbeeld standaard voorzien van vloerverwarming, een handdoekradiator, buitenkraan, dakraam 
en een hangend toilet (ook in de badkamer). 

 

Keuzevrijheid 

Fijn Wonen biedt dankzij de slimme productiemethode betaalbare woningen met voldoende 
keuzevrijheid. De ruime keuze in afwerking en indeling van gevel, dak, kozijnen en goot maakt een 
breed scala aan architectuurstijlen mogelijk. Zo kan op iedere locatie een fraaie, passende en unieke 
uitstraling worden gerealiseerd tegen een betaalbare prijs. 

De keuze-opties zijn samengevat in onze Fijn Wonen-optielijst en in de woningconfigurator. Zo kan er 
in de badkamer en het toilet worden gekozen uit 3 verschillende pakketten: comfort, luxe of excellent. 
Daarnaast zijn er ook nog aanvullende opties, zoals spotjes, een douchewand en meer. De badkamer 
en toiletwanden zijn niet meer voorzien van tegels, maar – geheel in lijn met de laatste trends - van 
strakke witte wanden. Handig in gebruik en schoonmaak. Indien gewenst kan de muur met de 
wastafel en spiegel worden voorzien van een mooie designfolie. Hiervoor kan worden gekozen uit 
een vijftal verschillende designstijlen. Zo kan met ieders persoonlijke wens een badkamer worden 
samengesteld. 

Opties die wij niet als keuze aanbieden, zijn ook niet verkrijgbaar. Een casco badkamer (enkel 
aansluitingen en onafgewerkt) behoort met Fijn Wonen daarom ook niet tot de mogelijkheden, omdat 
we onze hoge snelheid, kwaliteitsstandaard en betaalbare prijs dan niet meer kunnen waarborgen. 
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