
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Aan de belangstellenden in het project Eiland Ossenwaard, Tull en’t Waal  
 
 Houten, 11 mei 2022 
 
 Betreft: inschrijving Eiland Ossenwaard 

  
Geachte heer, mevrouw, 

 
 Bedankt voor uw belangstelling voor het project ‘Het Eiland Ossenwaard’. In dit document treft u de prijslijst aan met daarop de  

beschikbare huisnummers, het woonoppervlak, de kavelafmeting en de koopsommen v.o.n. 
 
 Op de site www.eilandossenwaard.nl kunt u bij downloads de brochure, koopovereenkomst, algemene voorwaarden, algemene  
 toelichting, akte van levering, algemene akte en akte oprichting VvE terugvinden. Bij de verkoopgesprekken volgen de aanneem- 
 overeenkomst, verkooptekeningen en de technische omschrijving.  

  
 Indien u interesse heeft voor één van deze woningen, dient u het digitale inschrijfformulier in te vullen. Voor dit digitale inschrijf- 

formulier verwijzen we u graag naar de projectwebsite www.eilandossenwaard.nl. Dit formulier is woensdag 11 mei vanaf  
16.30 uur op deze projectwebsite te vinden. 
Wilt u ervoor zorgen dat het digitale inschrijfformulier bij ons aanwezig is uiterlijk dinsdag 24 mei a.s. voor 17.00 uur?. 
 
Op het inschrijfformulier kunt u tenminste 1 voorkeur voor een huisnummer invullen. Daarnaast is het mogelijk om ook een 2e, 3e of 4e 
keuze in te vullen. We gaan ervan uit dat u geen belangstelling heeft voor de huisnummers die u niet opgeeft. Er bestaat een 
mogelijkheid dat er meer geïnteresseerden zijn voor hetzelfde huisnummer.  
 
Toewijzing en vervolgprocedure 

 De toewijzing van de woningen aan geïnteresseerden zal plaatsvinden op woensdag 25 mei a.s. en is uiteindelijk voorbehouden aan  
 onze opdrachtgever. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met uw eerste keuze. Indien er meerdere kandidaten zijn met een 
 eerste voorkeur voor een bepaald huisnummer, kan de opdrachtgever besluiten tot loting. Hierbij zal tevens gekeken worden naar de  
 financiële situatie. Hiervoor kunt u een haalbaarheidscheck uploaden bij de digitale inschrijving.   
 
 Kandidaten die zich melden na 24 mei 17.00 uur vallen buiten de eerste toewijzing. Deze kandidaten worden op een reservelijst  

geplaatst. De kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen, worden telefonisch na de toewijzing op woensdag 25 mei a.s. op de 
hoogte gebracht. Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste verkoopgesprek tussen 30 mei en 10 juni bij De Keizer Makelaars. 
Vanaf 13 juni zal er een tweede verkoopgesprek worden ingepland bij Thuis-in-Bouwen om daar samen naar de individuele wensen en 
eventuele uitbreidingsmogelijkheden te kijken. Nadat deze gesprekken hebben plaats gevonden, worden de contractstukken opgemaakt en 
ondertekend. 

  
 Wij hopen u met deze brief voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de verkoopprocedure en om in aanmerking te komen voor  
 één van deze woningen. Voor antwoorden op uw eventuele vragen  en/of aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen. 
 
 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw inschrijving graag tegemoet. 
 
 Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

 

http://www.eilandossenwaard.nl/
http://www.eilandossenwaard.nl/


 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Prijslijst 

 
Ossenwaard 

 

 

Type Woonoppervlak 

(circa m2) 

Kavelafmeting 

(circa  m2) 

Koopsom v.o.n. 

11 Vrijstaand 215 1873 € 1.649.500,00 

12 Vrijstaand 223 1329 € 1.724.500.00 

13 Vrijstaand 187 1914 € 1.599.500,00 

15 Vrijstaand 214 1889 € 1.648.500,00 

 
Aan typfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 

Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. 

 

Houten, 11-5-2022 
 

 

De v.o.n. prijs is inclusief 

- Grondkosten; 

- Bouwkosten; 

- Architecten- en constructeur honoraria; 

- Notarishonorarium in verband met leveringsakte; 

- Makelaarscourtage/verkoopkosten; 

- Gemeenteleges in verband met het verkrijgen van de 

omgevingsvergunning bouwen; 

- BTW (thans 21%, eventuele wijziging wordt conform 
de wettelijke voorschriften doorberekend); 

- Kadastrale inmeting; 

- Badkamer en toilet zoals beschreven in de technische 
omschrijving; 

- De éénmalige aansluitkosten van riool, water en 
elektra; 

- Woningborg-premie ten behoeve van het verkrijgen 
van het garantiecertificaat. 

 

 

 

 

 

De v.o.n. prijs is exclusief 

- Kosten voor eventuele ruwbouwopties; 

- Keuken; 

- Gemeentelijke heffingen; 

- Alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; 

- Aansluitkosten TEL/glasvezel en CAI; 

- Rente over de grond vanaf het vervallen van de opschortende 
voorwaarden; 

- Rente over termijnen die op het tijdstip van ondertekening van de 
koop- en aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen. 

 

 


