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Prijslijst TwentyFour - Utrecht 

versie 01: d.d. 20-12-2019 

 

 

 

 

 
- De Kavels 1 en 2 worden aangeboden met Villa en kunnen ook als Kavel zonder Villa worden gekocht.  

 
- De start van de bouw is gepland in het tweede kwartaal van 2020. 

 
- De Villa’s worden gebouwd met Woningborg garantie. 

 
- Bij Villa 5A zijn er meerdere indelingsvarianten mogelijk. 

 
- Ziet u zich hier al wonen in één van de Villa’s maar heeft u een andere voorkeur qua indeling dan staan 

wij hiervoor open en adviseren wij u dit met de makelaar te bespreken. De makelaar zal dit, na een 
toelichting van u, voorleggen aan de architect. 

 
- Koopt u uitsluitend de Kavel dan kunt u uw Villa laten ontwerpen door Architectenbureau Ben Kraan te 

Bodegraven. Wilt u vrij zijn om uw Villa door een andere architect laten ontwerpen ook dat kan. 
Wanneer Architectenbureau Ben Kraan uw Villa ontwerpt en u deze Villa laat bouwen ontvangt u een 
korting van € 12.000 op de aankoopprijs van de Kavel. 

 
- Niet inbegrepen zijn de kosten voor de architect, constructeur, adviseurs en de bouwvergunning 

wanneer u zelf een Villa laat ontwerpen en bouwen.  
 

- Een Kavel met of zonder Villa wanneer u een financiering nodig hebt voor de aankoop hebt u 
bijkomende kosten voor  o.a. een hypotheekadvies en hypotheekakte.  

 
- Villa 5 / 5A is gesitueerd aan een mandelig hofje, het hofje wordt hoogwaardig afgewerkt. 

 
- De tuinafscheidingen bestaan uit hagen en draadstaafhekwerken. De draadstaafhekwerken kunt u 

naar wens laten begroeien. Langs de watergang zijn bestaande bomen aanwezig.  
 

 

Bnr Kavel 
m2 

Tuinligging Villa 
gbo m2 

Veranda 
Villa 

Veranda 
garage/berging 

Berging
/garage 
m2 

Prijs Kavel met 
Villa v.o.n. 

        

1 950 zuid-oost 289 13  34 € 1.562.000,- 

2 1.030 zuid-oost  319  32 37 € 1.593.000,- 

5 620 zuid-west 289  8 23 € 1.432.500,- 

5A 620 zuid-west 234   22 € 1.217.000,- 

 Prijs Kavel v.o.n. 

1 950      € 725.000,- 

2 1.030      € 725.000,- 
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- Volgens voorstel van de landschapsarchitect wordt in de tuin van Kavel 1 en 5 één boom aangeplant, 
in de tuin van kavel 2 worden twee bomen aangeplant. Aan de oostzijde van het hofje worden 
fruitbomen aangeplant. 
 

- De Kavels met Villa’s 1, 2 en 5 worden voorzien van vrijstaande bergingen/garages, Villa 5A wordt 
voorzien van een inpandige berging.  
 

- De vrijstaande bergingen worden onderheid, voorzien van betonvloer en een houten geïsoleerde 
wand- en dak-/kapconstructie. De berging/garage van Kavel 2 en 5 wordt voorzien van een veranda. 

 
- De prijslijst met de meest recente datum is de prijslijst die van kracht is. 

 
- Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 


