
 

 

- Prijslijst Buitenplaats Rhijnstaete - 
 
 

 

Bwnr.    Type Verdieping Oppervlakte Tuin/balkon Buitenruimte Parkeerplaatsen Koopsom 
   m2  m2  v.o.n. 

1 Koetshuis I Begane grond 101 Tuin 80 2 € 649.500,- 

2 Koetshuis II Begane grond 85 Tuin 53 2 € 565.000,- 

3 Koetshuis III Begane grond 95 Tuin 50 2 € 675.000,- 

4 Koetshuis IV 1
e
 verdieping 95 Balkon 11 2 € 590.000,- 

5 Koetshuis V 1
e
 verdieping 82 Balkon 11 2 € 520.000,- 

6 Koetshuis VI 1
e
 verdieping 88 Balkon 14 2 € 649.500,- 

7 Villa Begane grond 210 Tuin/balkon 87/22 2 € 1.050.000,- 

 

 
 De opgegeven maten zijn circa maten. Type fouten voorbehouden. 

 
 
 

De v.o.n. prijs is inclusief:  De v.o.n. prijs is exclusief: 

 Grondkosten.   Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon en CAI. 

 Bouwkosten, inclusief loon- en materiaal 

stijgingen. 

  Afsluitprovisie, notaris en kadasterkosten voor de 

hypotheek. 

 Aanlegkosten nutsvoorzieningen.   Keuken. 

 Notariskosten voor de aankoop van uw  

woning. 

  

 

Eventuele bouwrente, alleen van toepassing bij 

aankoop na start bouw. 

 Makelaarscourtage voor aankoop.   Eventuele grondrente. 

 Omzet- en/of overdrachtsbelasting.    

 Kosten waarborgcertificaat Woningborg.    

 Kosten architect en overige adviseurs.    

 Hoogwaardig sanitair en tegelwerk.    

 Individuele berging incl. elektra.    

 Gemeenschappelijke en aangelegde tuin 

van 1.500 m2 incl. diverse voorzieningen. 

   

 2 privéparkeerplaatsen.    

  



 

DIGITALE INSCHRIJVING 
Om een appartement in Buitenplaats Rhijnstaete toe-
gewezen te kunnen krijgen dient u het digitale inschrijf-
formulier volledig in te vullen en vóór uiterlijk vrijdag 
11 november 23:59 uur in te dienen. Het online       
inschrijfformulier kunt u vinden op de projectwebsite:  
www.rhijnstaete.com. 
 
Door middel van dit inschrijfformulier wordt u om een 
aantal gegevens gevraagd en kunt u tevens uw voor-
keursappartement(en) opgeven. Hoe de toewijzing van 
de appartementen zal plaatsvinden lichten wij hieron-
der alvast graag aan u toe. 
 

  

Naar aanleiding van het eerste verkoopgesprek kunt u 
een optie verkrijgen op het appartement. Gedurende 
deze optieperiode heeft u de tijd om tot een welover-
wogen aankoopbeslissing te komen. 
 
Heeft u helaas geen appartement toegewezen gekre-
gen? Dan ontvangt u hier een mail over. U wordt    
automatisch op de reservelijst geplaatst. Let op! U 
kunt dus alsnog in aanmerking komen voor een appar-
tement op het moment dat een andere kandidaat   
afziet van de koop.  
 
Op de reservelijst wordt geen volgorde gehanteerd. 
Toewijzing van een reserve kandidaat geschied op 
gelijke wijze als bij de eerste toewijzing. 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN 

De woningen beschikken allen over een gemeen-
schappelijke tuin van 1.500 m2 welke onder architec-
tuur wordt aangelegd en voorzien van beplanting en 
grindpaden. Onderdeel van de tuin zijn de aan te    
leggen Jeu de Boules baan, het terras met tuinmeubi-
lair en Boretti buitenkeuken en de gezamenlijke krui-
dentuin. 
 

 

 

 
TOEWIJZING 

Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het apparte-
ment van hun eerste voorkeur toe te wijzen. Als meer-
dere kandidaten een bepaald appartement als hun 
eerste voorkeur hebben opgegeven, vindt de toewijzing 
hiervan plaats aan een concrete kandidaat die tevens 
een financiële check heeft aangeleverd. Bij gelijkwaar-
dige kandidaten wordt er een willekeurige keuze     
gemaakt. 
 
NA DE TOEWIJZING 
Indien u een appartement toegewezen heeft gekregen, 
nemen wij binnen enkele dagen na de sluiting van de 
inschrijfperiode telefonisch contact met u op voor het 
inplannen van het eerste verkoopgesprek. Tijdens dit 
eerste verkoopgesprek krijgt u meer informatie over 
het project, het appartement en de vervolgstappen. 
 
Ook ontvangt u tijdens het verkoopgesprek de         
verkoopmap met alle verkoopdocumentatie, zoals de 
verkooptekeningen, technische omschrijving, verschil-
lende toelichtingen op de mogelijkheden, garanties en 
diverse (concept) contractstukken. 

 
 

PARKEREN 

De appartementen in Buitenplaats Rhijnstaete be-
schikken allen over 2 privéparkeerplaatsen op de stijl-
volle oprijlaan. Hier zijn tevens de privébergingen van 
alle appartementen  gelegen. Indien  gewenst  kunnen 
er voorzieningen worden getroffen voor elektrisch 
laden van uw auto(‘s). 
 
KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST 
Het project wordt ontwikkeld door Citystone Group en 
gebouwd door aannemer H&B Bouw. U sluit met de 
ontwikkelaar een koopovereenkomst voor de aankoop 
van het appartementsrecht, in feite koopt u daarmee 
een aandeel in het gehele appartementengebouw en 
verkrijgt u tevens het exclusieve gebruiksrecht van uw 
appartement.  
 
Met aannemer H&B Bouw sluit u een aannemings- 
overeenkomst waarin wordt afgesproken dat H&B 
Bouw voor u het appartement gaat realiseren. 



 

 

 

 
KOPERSKEUZEN 
Uw appartement kan, al dan niet met bijbetaling,    
worden afgewerkt naar uw persoonlijke wensen. Als 
onderdeel van de contractstukken ontvangt u hiervoor 
de meer- en minderwerklijst, dit is een prijslijst met 
verschillende wijzigingsopties. Deze opties behoren dus 
niet tot de standaard levering. 
 
In de contractstukken treft u ook richtlijnen aan voor 
het kenbaar maken van uw individuele wensen. Het 
uitvoeren van werkzaamheden door andere partijen 
dan H&B Bouw is tijdens de bouw niet toegestaan. 
 
KOPERSBEGELEIDING 
Kopers worden voor de te maken keuzes volledige en 
professioneel ontzorgd en begeleid door de kopersbe-
geleiding vanuit Interplan Bouwsupport. 
 
BETALINGEN 
De betaling van de v.o.n. prijs wordt opgedeeld in een 
koopsom en een aanneemsom, deze staan beschreven 
in de koopovereenkomst en de aannemingsovereen-
komst. De koopsom betaalt u in één keer, de aanneem-
som wordt in termijnen betaald gedurende de bouw. 
Deze termijnen worden beschreven in de aannemings-
overeenkomst. 
 
VERZEKERING 
Alle appartementen zijn tijdens de bouw uiteraard    
verzekerd. Voorafgaand aan de dag waarop de appar-
tementen en het appartementengebouw aan de kopers 
worden opgeleverd dient de VvE voor een opstalverze-
kering te zorgen. 
 
SITUATIETEKENING 
In de situatietekening en de prijslijst vindt u de bouw-
nummers van de appartementen. Tijdens de bouw 
worden deze bouwnummers gehanteerd in officiële 
stukken en correspondentie als referentie aan het be-
treffende appartement. Deze nummers komen moge-
lijk niet overeen met het huisnummer van uw toekom-
stige adres. 
 
De situatietekening is bedoeld om u een indruk te   
geven van de ligging van de  appartementen, de      
inrichting van de tuin en het gebouw 

  
 
De inrichting van de openbare ruimten (wegen, groen-
voorzieningen en parkeerplaatsen) is slechts een    
impressie. Het kan zijn dat deze nog wijzigen, maar dit 
is niet de verwachting. 
 
VERENIGING VAN EIGENAARS 

Het appartementengebouw zal worden gesplitst in 
appartementsrechten. Voor het beheer van het      
gebouw en de tuin wordt een Vereniging van Eigenaars 
(VvE) opgericht. Binnen de VvE worden goede afspra-
ken gemaakt over de manier waarop met elkaar     
samengeleefd wordt en hoe het gezamenlijk onder-
houd aan het gebouw en de tuin geregeld zal worden.  
 

 
 
WIJZIGINGEN 
Detailwijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking 
zijn voorbehouden aan H&B Bouw. Ook ten aanzien 
van wijzigingen die voortkomen uit wet- en regelge-
ving van de overheid en/of nutsbedrijven moeten zij  
een voorbehoud maken. De impressies van de appar-
tementen geven een zo goed mogelijk beeld van de 
toekomstige situatie maar hieraan kunnen geen rech-
ten worden ontleend. 
 
VOORBEHOUD 
Deze prijslijst is door ons zo zorgvuldig mogelijk      
samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Daarom 
kunnen aan de prijslijst geen rechten worden          
ontleend. 
 
 
 

Prijslijst Buitenplaats Rhijnstaete 
2 November 2022 
 



 

 

 


