
 
 

Bnr Kavel inhoud M3 GBO M2 Koopsom V O NBnr Kavel 
oppervlakte M2

inhoud M3  GBO   M2 Koopsom V.O.N.
oppervlakte M2

1 1154 580 133 VERKOCHT1 1154 580 133 VERKOCHT
2 1897 580 133 VERKOCHT2 1897 580 133 VERKOCHT
3 1086 580 133 VERKOCHT3 1086 580 133 VERKOCHT
4 1342 580 133 € 424 000 / OPTIE4 1342 580 133 € 424.000,- / OPTIE
5 1297 580 133 VERKOCHT
6 2431 580 133 VERKOCHT6 2431 580 133 VERKOCHT
7 3617 580 133 VERKOCHT7 3617 580 133 VERKOCHT

I b i d k ijInbegrepen in de koop- en aanneemsom zijn:
De koop- en aanneemsom van de woning is vrij op naam. Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde p g j p gg g
kosten zijn inbegrepen:kosten zijn inbegrepen:
• grondkosten•  grondkosten 
• bouwkosten inclusief sanitair en tegelwerk•  bouwkosten inclusief sanitair en tegelwerk
• kosten voor bouwrijp maken van de grond•  kosten voor bouwrijp maken van de grond 

k l k k t•  makelaars- c.q. verkoopkosten  
t i k t d l i kt•  notariskosten voor de leveringsakte 

l t i lk t tij i tijd d b•  loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw 
• legeskosten omgevingsvergunning
• nutsaansluitkosten, water, elektra en riolering, , g
•  inrichting van het landschap inclusief kosten onderhoud gedurende het eerste jaar  inrichting van het landschap inclusief kosten onderhoud gedurende het eerste jaar

Niet inbegrepen in koop- en aanneemsom zijn:Niet inbegrepen in koop  en aanneemsom zijn:
•  financieringskosten•  financieringskosten
•  notariskosten voor de hypotheekakte  notariskosten voor de hypotheekakte
•  keukeninrichting  keukeninrichting
• bouw cq. grondrente en renteverlies tijdens bouw• bouw cq. grondrente en renteverlies tijdens bouw

MatenMaten
Alle bovengenoemde oppervlakten en/of maten dienen ter indicatie Hieraan kunnen geenAlle bovengenoemde oppervlakten en/of maten dienen ter indicatie. Hieraan kunnen geen 
rechten ontleend wordenrechten ontleend worden.

AlgemeenAlgemeen
Wijzigingen voorbehouden Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteldWijzigingen voorbehouden. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld,  
desondanks kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleenddesondanks kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend
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