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Prijslijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De prijs is Vrij op Naam, dit wil zeggen dat onderstaande kosten in de koop- en aanneemsom zijn begrepen: 

 Grond- en bouwkosten 

 Notaris- en overdrachtskosten 

 Kadastrale kosten 

 Kosten van architect, constructeur, adviseurs, etc. 

 Legeskosten waaronder kosten van de omgevingsvergunning 

 Aansluitkosten water, elektra, data, riolering 

 Makelaarscourtage  

 Kosten van het Woningborg garantiecertificaat  

 BTW en/of overdrachtsbelasting 

 
Geen onderdeel van de Vrij op Naam prijs is: 

 De kosten voor het afsluiten van een hypothecaire financiering, incl. de notariskosten 

 Oversluit-, aansluit- en/of verhuiskosten van telefoon en Internet, CAI en TV-aansluiting 

 Meerwerk en renteverlies over de verschuldigde bouwtermijnen gedurende de bouwperiode 

 
Deze prijslijst is vast tot 1 mei 2019.  
Wijzigingen voorbehouden. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.  

Bnr Type Gevel Dakkap Woonopp. 

(circa)* 

Kavelopp. 

(circa) 

V.O.N.-prijs 

(incl. BTW) 

Inclusief 

1 halfvrijstaand hout laag 130 m2 456 m
2
 verkocht garage 

2 halfvrijstaand hout laag 130 m2 358 m
2
 € 385.745,- garage 

3 halfvrijstaand steen hoog 135 m2 358 m
2
 verkocht garage 

4 halfvrijstaand steen hoog 135 m2 451 m
2
 verkocht garage 

5 halfvrijstaand hout laag 130 m2 510 m
2
 verkocht garage 

6 halfvrijstaand hout laag 130 m2 481 m
2
 verkocht garage 

7 halfvrijstaand steen hoog 135 m2 481 m
2
 verkocht garage 

8 halfvrijstaand steen hoog 135 m2 543 m
2
 verkocht garage 

9 halfvrijstaand hout hoog 135 m2 354 m
2
 € 368.900,- garage 

10 halfvrijstaand hout hoog 135 m2 319 m
2
 € 364.900,- garage 

11 halfvrijstaand steen laag 130 m2 319 m
2
 € 358.900,- garage 

12 halfvrijstaand steen laag 130 m2 319 m
2
 € 358.900,- garage 

13 vrijstaand hout hoog 145 m2 449 m
2
 verkocht garage 

14 halfvrijstaand hout hoog 135 m2 417 m
2
 verkocht garage 

15 halfvrijstaand hout hoog 135 m2 403 m
2
 verkocht garage 

16 hoekwoning hout laag 110 m2 379 m
2
 verkocht berging 

17 tussenwoning steen hoog 115 m2 190 m
2
 verkocht berging 

18 tussenwoning hout hoog 115 m2 190 m
2
 verkocht berging 

19 tussenwoning hout laag 110 m2 190 m
2
 verkocht berging 

20 hoekwoning steen hoog 115 m2 288 m
2
 verkocht berging 

21 hoekwoning hout hoog 115 m2 288 m
2
 verkocht berging 

22 tussenwoning hout hoog 115 m2 190 m
2
 verkocht berging 

23 tussenwoning steen laag 110 m2 190 m
2
 verkocht berging 

24 hoekwoning hout hoog 115 m2 379 m
2
 verkocht berging 

25 vrijstaand hout hoog 145 m2 489 m
2
 verkocht garage 

26 vrijstaand steen laag 140 m2 488 m
2
 € 398.805,- garage 

*Woonoppervlakte exclusief garage / berging 


