
Bouwnummer  Aantal m2 

GBO
Aantal m3

inhoud
Aantal m2 

kavel Tuinligging Verkoopprijs
v.o.n.

1 145 555 293 Zuidoost € 435.000

2 145 555 253 Zuidoost € 410.000

3 145 555 258 Zuidoost € 410.000

4 145 555 311 Zuidoost € 435.000

5 145 555 326 Zuidoost € 435.000

6 145 555 277 Zuidoost € 410.000

7 145 555 277 Zuidoost € 410.000

8 145 555 321 Zuidoost € 445.000

Prijslijst
12-06-2020

Prijslijst is geldig tot 1 augustus 2020, Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.

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

• Grondkosten;
• Rente over de grondkosten tot start bouw
• Kosten van architect, constructeur, directie
 en toezicht
• Aansluitkosten voor water, elektriciteit en
 riolering
• Aansluitpunt in de meterkast op de
• Centrale Antenne Inrichting (CAI)
• Notarishonorarium ten behoeve van
 akte van levering
• Makelaarscourtage/verkoopkosten
• Gemeenteleges
• Omgevingsvergunning
• Kadastrale kosten over de grond en 
 eventuele opstallen
• Kosten van garantie instituut SWK
• 21 % BTW

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

• Bouwkosten;
• B.T.W. (momenteel 21%)
• Hagen en erfafscheiding,zoals op de
 situatie tekening is aangegeven
• Vloerverwarming op de beganegrond en
 eerste etage
• Gasloos, warmtepompinstallatie
• Sanitair- en tegelpakket conform
 technische omschrijving
• Buitenberging 

Niet in de verkoopprijs (vrij op naam)
zijn inbegrepen:

• 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


