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BNR 

 

Type 

 

Woonoppervlak m² * 

 

Kaveloppervlak m² 

 

Koopsom V.O.N.       

1 Bsp 2^1 kap woning  90 309 € 317.500 

2 B 2^1 kap woning 90 279 € 312.500 

3 Asp 2^1 kap woning 90 213 € 298.000 

4 A 2^1 kap woning 90 
204 

(incl. 9m2 zij-/achterpad) 
€ 298.000 

5 Asp 2^1 kap woning 90 
204 

(incl. 9m2 zij-/achterpad) 
€ 298.000 

6 A 2^1 kap woning 90 
204 

(incl. 9m2 zij-/achterpad) 
€ 298.000 

7 Asp 2^1 kap woning 90 
204 

(incl. 9m2 zij-/achterpad) 
€ 298.000 

8 A  2^1 kap woning 90 268 € 310.000 

9 Asp 2^1 kap woning 90 340 € 315.000 

 

10 A 2^1 kap woning 90 
358 

(incl. 9m2 zij-/achterpad) 
€ 320.000 

11 Asp 2^1 kap woning 90 
354 

(incl. 9m2 zij-/achterpad) 
€ 320.000 

12 A 2^1 kap woning 90 335 € 315.000 

 
* netto vloeroppervlakte inclusief berging 

De koopsommen zijn inclusief:  

 Grondkosten; 

 Aanneemsom; 

 Gemeentelijke leges; 

 Kadastrale inmeting; 

 Notariskosten leveringsakte perceel; 

 Kosten car-verzekering tijdens de bouw; 

 21% wettelijk verschuldigde omzetbelasting; 

 Kosten architect, adviseurs en makelaar. 

De koopsommen zijn exclusief: 

 Bouwrente over de grond en eventuele vervallen termijnen; 

 Afsluitprovisie hypotheek, hypotheekakte- en notariskosten; 

 Keuken; 

 Meer- en minderwerkkosten. 
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Prijslijst  
 

12 levensloopbestendige woningen  

Eelde 
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Verkorte optielijst 
De volledige optielijst inclusief de uitgebreide omschrijving van onderstaande opties is te downloaden op:  
www.thuisineelde.nl  
 
Uitbreidingsopties 
01.01  Uitbouw van 1200mm aan de achtergevel       € 12.900,00 

Het realiseren van een uitbouw van 1200mm aan de tuinzijde over de volledige breedte 
van de woning. Deze uitbreiding komt ten gunste van: 
- woonkamer 1200mm en slaapkamer 1 1200mm of; 
- woonkamer 1200mm en slaapkamer 2 1200mm of;  
- woonkamer 1200mm, slaapkamer 1 600mm en slaapkamer 2 600mm. 

 
01.03  Berging vergroten          €  4.950,00 

Het vergroten van de berging met 900mm conform tekening.  
Deze optie is bij bouwnummer 3 t/m 8 niet mogelijk in combinatie met optie 01.01. 

 
01.04  Separate berging (alleen mogelijk bij bnr 9 t/m 12)     €  8.750,00 

 Het aanbrengen van een geprefabriceerde houten berging met een plat dak op het 
achtererf met de afmetingen ca. 2 x 3 m1. 
 

Gevel- en dakopties 
02.01  Kozijn met dubbele openslaande deuren       € 1.450,00 

Het realiseren van dubbele openslaande deuren naar de tuin in de achtergevel in 
plaats van een enkele deur.  

 
02.20  Solatube lichtkoepel 

Het leveren en aanbrengen van een solatube lichtkoepel diameter 250mm op een door  € 1.150,00 

u gekozen plaats.  
  

Binnenafwerking 

03.01 Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 1 of 2.    €    885,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


