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PRIJSLIJST   
35 woningen in Woubrugge 

 
 
Bnr. Type GO Perceel Tuin  Parkeren Koopsom 
  m² m² diepte + ligging v.o.n. 
 
 

1 Hoekwoning 128 160* 10 m   zuid In openbaar gebied € 405.000 
  

2 Tussenwoning 128 114* 10 m   zuid In openbaar gebied € 377.500 
 

3 Tussenwoning 128 114* 10 m   zuid In openbaar gebied € 377.500 
 

4 Tussenwoning 128 114* 10 m   zuid In openbaar gebied € 377.500 
 

5 Hoekwoning 128 198* 11,5m   zuid In openbaar gebied € 405.000 
 
6 Hoekwoning 136 313* 19 m   oost 1x op eigen terrein € 467.500 
  

7 Tussenwoning 136 197* 19 m   oost In openbaar gebied € 415.000 
 

8 Hoekwoning 136 282* 16 m   oost 1x op eigen terrein € 460.000 
 
 

9 Hoekwoning 123 167* 7,5 m   noord In openbaar gebied € 387.500 
 

10 Tussenwoning 121 122* 8,5 m   noord In openbaar gebied € 357.500 
 

10 Tussenwoning 121 119* 11,5m   noord In openbaar gebied € 352.500 
  

12 Tussenwoning 121 126* 14 m   noord In openbaar gebied € 355.000 
 

13 Hoekwoning 123 267* 16,5m   noord In openbaar gebied € 387.500 
 
 

14 Benedenwoning 53 VvE 5 m   oost In openbaar gebied € 210.000 
 

15 Bovenwoning 88 VvE NTB   oost In openbaar gebied € 210.000 
 

16 Benedenwoning 53 VvE 5 m   oost In openbaar gebied € 210.000 
  

17 Bovenwoning 88 VvE NTB  oost In openbaar gebied € 210.000 
 

18 Benedenwoning 53 VvE 4 m   oost In openbaar gebied € 210.000 
 

19 Bovenwoning 88 VvE NTB  oost In openbaar gebied € 210.000 
 

20 Benedenwoning 53 VvE 4 m   oost In openbaar gebied € 210.000 
 

21 Bovenwoning 88 VvE NTB  oost In openbaar gebied € 210.000 
  
22 Hoekwoning 148 216* 9 m   oost 1x op eigen terrein € 467.500 
 

23 Tussenwoning 128 114* 9 m   oost In openbaar gebied € 365.000 
 

24 Tussenwoning 128 126 10,5m   oost In openbaar gebied € 369.500 
 

25 Hoekwoning 148 226 10,5m   oost 1x op eigen terrein € 477.500 
 
26 Hoekwoning 148 230 11 m   oost 1x op eigen terrein € 477.500 
  

27 Tussenwoning 128 119 11 m   oost In openbaar gebied € 369.500 
 

28 Tussenwoning 128 126* 9,5 m   oost In openbaar gebied € 365.000 
 

29 Hoekwoning 131 239* 9,5 m   oost 2x op eigen terrein € 455.000 
 

 
30 Vrijstaand 192 373* rondom  zuidwest 2x op eigen terrein € 680.000 
  

31 Vrijstaand 192 359* rondom  zuidwest 2x op eigen terrein € 680.000 
 

32 Vrijstaand 192 369* rondom  zuidwest 2x op eigen terrein € 680.000 
 

33 Vrijstaand 197 387* rondom  zuidwest 2x op eigen terrein € 697.500 
 
34 Vrijstaand 197 510 rondom  zuidwest 2x op eigen terrein € 695.000 
 

35 Vrijstaand 180 418 rondom  zuidwest 2x op eigen terrein € 700.000 
 

De percelen met * hebben aan de voor, achter- en/of zijkant van de tuin een watergang of achterpad. Naast de  
bovenstaande opgegeven kavelmaat van de grond, zijn de eigenaren straks ook eigenaar van een deel van de watergang  
en/of achterpad. Om u een goed en objectief beeld te geven zijn deze m² niet in bovenstaande kavelmaat opgenomen.  
In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de grond + water/achterpad opgenomen als totale kaveloppervlakte.  
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Bijzonderheden 

- Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend; 
- Niet inbegrepen zijn de kosten van de hypotheekadviseur, hypotheekakte en bouwrente;  
- Rente verschuldigd (5%) over grondaandeel en vervallen termijnen vanaf vervallen  
   opschortende voorwaarden; 
- GO staat voor gebruiksoppervlakte. Dit is een schatting van de gebruiksoppervlakte  
   van de woning inclusief binnenbergingen, exclusief buitenberging; 
- De diepte van de tuinen is een ca. maat bij benadering;koopsommen en meerwerkprijzen zijn geldig tot 

01-01-2021; 
 
 

 
Voor de sociale koop (bouwnummer 14 t/m 21) geldt: 
Dat deze woningen gedurende de eerste 3 maanden (tot 14 augustus) verkocht dienen te worden aan  
starters en inwoners uit de gemeente Kaag en Braassem e.e.a. conform de “Verordening doelgroepen  
sociale woningbouw Kaag en Braassem 2018”. 

 
In grote lijnen zien de voorwaarden en volgorde van de verordening er als volgt uit: 
- Groep 1: Thuiswonend in gemeente Kaag en Braassem, inkomen max. € 45.000 p/jr.   
- Groep 2: Huurder in gemeente Kaag en Braassem, inkomen van max. € 45.000 p/jr.   
- Groep 3: Huurder in Holland-Rijnland gebied, inkomen van max. € 45.000 p/jr. 
- Groep 4: Overige inschrijvers, inkomen van max. van € 45.000 p/jr    
- Groep 5: Overige inschrijvers, geen inkomensgrens 
 
Daarnaast geldt er voor de sociale koopwoningen: 
- Een zelfbewoningsverplichting 
- Indien de woningen binnen 10 jaar verkocht wordt, zal de woning verkocht dienen te worden   
  middels de voorwaarden zoals deze omschreven staan in de “Verordering doelgroepen sociale  
  woningbouw Kaag en Braassem 2018”.   

 
 

Wat koop ik dan? 
- Uw woning is duurzaam en voorzien van een eigen bodemwarmtepomp (met vloerverwarming en 

vloerkoeling) en zonnepanelen.  
- Uw woning is inclusief sanitair en tegelwerk in badkamer en toiletten. 
- Uw woning is inclusief een keukencheque. 
- Uw woning wordt gebouwd middels traditionele bouw en voorzien van hoogwaardige isolatie.  
- Uw woning wordt gebouwd door een lokale aannemer, als dat geen kwaliteit is! 

 
 

Verkoop & Informatie  
  
 
 
 
 
 

Europalaan 67 – ALPHEN AAN DEN RIJN  Lammenschansweg 76 – LEIDEN 
0172-427305    071-5168088 
nieuwbouw@dekoningwonen.nl      nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl 

        
  
 

Ontwikkeling & Realisatie 
   
  


