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Bouwnummer Woningtype 
Oppervlakte 
woning circa 

Kavelopp.  
Twee-onder-een-

kapwoningen circa  

Kavelopp.  
Geschakelde woningen exclusief 

parkeren, boom, trottoir aan 
voorzijde woning circa 

Kavelopp.  
Geschakelde 

woningen inclusief 
parkeren, boom, 

trottoir aan 
voorzijde woning 

circa 

 Koopsom v.o.n.  

1 Geschakelde woning - hoek 144 m² - 138 m² 178 m²  €          479.900,00  
2 Geschakelde woning - tussen 144 m² - 122 m² 158 m²  €          467.900,00  
3 Geschakelde woning - tussen 144 m² - 122 m² 158 m²  €          467.900,00  
4 Geschakelde woning - tussen 144 m² - 122 m² 158 m²  €          467.900,00  
5 Geschakelde woning  - hoek 144 m² - 136 m² 175 m²  €          484.900,00  
6 Twee-onder-een-kapwoning 153 m² 268 m² - -  €          644.900,00  
7 Twee-onder-een-kapwoning 153 m² 217 m² - -  €          599.900,00  
8 Twee-onder-een-kapwoning 153 m² 217 m² - -  €          599.900,00  
9 Twee-onder-een-kapwoning 153 m² 283 m² - -  €          629.900,00  

10 Geschakelde woning  - hoek 144 m² - 158 m² 195 m²  €          484.900,00  
11 Geschakelde woning - tussen 144 m² - 154 m² 190 m²  €          472.900,00  
12 Geschakelde woning - tussen 144 m² - 153 m² 189 m²  €          472.900,00  
13 Geschakelde woning  - hoek 144 m² - 173 m² 213 m²  €          494.900,00  

 

In de koopsom vrij op naam (v.o.n.) zijn onder andere inbegrepen:   Niet in de koopsom vrij op naam (v.o.n.) inbegrepen:   
- Grondkosten    - De kosten verbonden aan het afsluiten van een hypothecaire  
- Bouwsom (exclusief meerwerk)   lening zoals advies- en afsluitkosten voor een lening.   
- Eigendom van de luchtwarmtepomp   - De notariskosten voor de hypotheekakte en kadastrale gegevens.  
- Notariskosten i.v.m. transportakte en kadastergegevens   - De kosten voor het opstellen van een taxatierapport.   
- Vergoeding voor architect, constructeur, makelaar en overige adviseurs   - Renteverlies   
- De aansluitkosten voor water, elektra en riool    - Meerwerk   
- De bouwleges    - Keuken   
- De BTW ad 21%       
- De kosten van Bouwgarant    De exacte kavelgrootte zal t.z.t. worden vastgesteld door kadastrale inmeting.  

Deze prijslijst is met zorg samengesteld. Wijzigingen voorbehouden. Aan de prijslijst kunnen geen  
 

- Sanitair en tegelwerk van de badkamer en toilet conform contractstukken    
   rechten worden ontleend.  


