
   

PRIJSLIJST    
3 bijzondere Raadhuizen in Zevenhoven 

 

 

 
 

 
 

Raadhuis Woonopp. Bergruimte* Perceel**     Achtertuin  Koopsom 

  m²   m²   m²  diepte    v.o.n. 
 
 

 I   - 2^1 kap 208  46m²  605 20 meter   VERKOCHT 

 
 II  - 2^1 kap 208  46m²  550 19,5 meter   639.500 

 

 III - Vrijstaand 210  49m²  590 19 meter   VERKOCHT 
 

 

* Onder bergruimte wordt verstaan de berging op begane grondniveau (garage) en bergvliering samen.    
** De Raadhuizen hebben aan de achterzijde van de tuin een watergang. Naast de bovenstaande opgegeven 
kavelmaat van de grond, zijn de eigenaren straks ook eigenaar van een deel van de watergang. Om u een 
goed en objectief beeld te geven zijn de m² water niet in bovenstaande kavelmaat opgenomen. In de koop-
/aannemingsovereenkomst wordt de grond + water opgenomen als totale kaveloppervlakte. De extra m² 
water variëren per kavel, dit ligt tussen de 20m² en 45m².    

 
 

 

Bijzonderheden 
- Woonoppervlakte. Dit is een schatting van de oppervlakte van de woning inclusief 

tuinverdieping (hoogte plafonds 2,41m).  

- Rente verschuldigd over grondaandeel en vervallen termijnen vanaf vervallen 
opschortende voorwaarden; 

- Al het meerwerk in overleg; 

- Niet inbegrepen zijn de kosten van de hypotheekadviseur, hypotheekakte en bouwrente;  
- Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 
- In Raadhuis II is een aantal maatwerkitems toegevoegd zoals: extra toilet op de 

kelderverdieping, extra buitenkraan op de kelderverdieping en openslaande 
deuren in de garage. 

 
 

 

Wat koop ik dan? 
- Uw woning is duurzaam en voorzien van een eigen bodemwarmtepomp en zonnepanelen.  

- Uw woning is nagenoeg energieneutraal. 
- Uw woning is inclusief luxe sanitair en tegelwerk in badkamer en toiletten. 

- Uw woning is inclusief keuken. 
- Uw woning wordt gebouwd middels traditionele bouw en voorzien van hoogwaardige 

isolatie.  

- Uw woning heeft een grote voor- en achtertuin met achterom. 
- Uw woning staat op een kavel met voldoende ruimte voor twee tot vier parkeerplaatsen 

op eigen terrein.  
- Uw woning heeft een terras op “begane grond “ verdieping en een tuin op tuinniveau. 

- Uw woning wordt gebouwd door een lokale aannemer, als dat geen kwaliteit is! 
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