
 
 

 
Koopsommen zijn geldig tot 1 januari 2022 en zijn inclusief 21 % BTW. Wijzingen in deze prijslijst zijn voorbehouden. 

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

PRIJSLIJST – Rijwoningen 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr. Omschrijving Bijzonderheden Buitenberging Kavelopp. 

ca. in m² 

Woonopp.* 

ca. in m²  

VON-prijs 

69 Hoekwoning Parkeerplaats op kavel Verplicht meerwerk 
 

194 138  € 360.000  

70 
 

Tussenwoning  In basis 
 

143 128  € 315.000  

71 Tussenwoning 

 
T 

 In basis 

 

137 117  € 300.000  

72 Tussenwoning  In basis 
 

136 117  € 300.000  

73 Hoekwoning  Verplicht meerwerk 201 138  € 335.000  

79 Hoekwoning Mogelijkheid tot garage In basis 234 140  € 380.000  

80  Tussenwoning  In basis 147 140  € 325.000  

81 Tussenwoning 
 

T 

Sociale koopwoning hoog Verplicht meerwerk 141 117  € 245.000  

82 Tussenwoning Sociale koopwoning hoog Verplicht meerwerk 144 117  € 245.000  

83 Hoekwoning 
 

 Verplicht meerwerk  197 131  € 335.000  

91 Hoekwoning  Verplicht meerwerk 230 140  € 335.000  

92 Tussenwoning  In basis 158 140  € 325.000  

93 Tussenwoning 
 
T 

Sociale koopwoning hoog Verplicht meerwerk 148 117  € 245.000  

94 Tussenwoning Sociale koopwoning hoog Verplicht meerwerk 148 117  € 245.000  

95 Hoekwoning Mogelijkheid tot garage In basis 258 131  € 380.000  

* Gebruiksoppervlakten (G.B.O.) van de woningen zijn volgens de NEN 2580 

Bij de categorie “Sociale koopwoningen hoog” geldt voorrang voor starters op de koopmarkt die binnen de regio 

Stedendriehoek een sociale huurwoning achterlaten, (ongeacht het huishoudensinkomen) of starters op de koopmarkt met een 

gezamenlijk maximaal bruto huishoudensinkomen van € 50.000,-- per jaar. U dient dit bij inschrijving te bewijzen. 

Met uitzondering van de bouwnummers 69, 79 en 95 geldt voor alle overige bouwnummers een zelfbewoningsplicht. De koper, dan wel 

diens rechtsopvolger, is gedurende 5 jaar na de datum van notariële levering verplicht de woning uitsluitend te gebruiken om zelf te 

bewonen en de woning niet te verhuren of op andere wijze in gebruik te geven. 



   
 

 
Koopsommen zijn geldig tot 1 januari 2022 en zijn inclusief 21 % BTW. Wijzingen in deze prijslijst zijn voorbehouden. 

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Woningen zijn compleet en duurzaam afgewerkt: 
• Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,0; 
• PV-panelen en warmtepomp; 
• Hardhouten buitenkozijnen; 
• Vloerverwarming; 

• Sanitair, tegelwerk en vrijhangende toiletten; 
• Mee-ontworpen erfafscheidingen. 
                 

De verkoopprijzen zijn vrij op naam (v.o.n.). Dat wil zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn 
inbegrepen: 

• Grondkosten; 

• Bouwkosten incl. loon- en materiaalkostenstijging; 
• Buitenberging bij bouwnummer 70, 71, 72, 79, 80, 92 en 95 ; 
• Kosten van architect en overige adviseurs; 
• Aansluitkosten gas, water, elektra en riolering;  
• Gemeentelijke leges; 
• Makelaarskosten; 

• Notaris- en overdrachtskosten; 

• Kosten Woningborggarantie; 
• Omzetbelastingen. 

 
Niet in de verkoopprijzen zijn opgenomen:  

• Kosten voor eventuele kopersopties; 
• Kosten buitenberging, indien opgenomen als verplicht meerwerk, bedraagt € 5.000,- inclusief btw.  
• Keuken; 
• Rente over grondkosten en over eventueel vervallen termijnen o.b.v. 5% per jaar  te vermeerderen met 

btw vanaf 1 mei 2022; 

• Eventuele wijzigingen in het btw-tarief; 
• Financieringskosten (afsluitprovisie, kosten hypotheekakte of Nationale Hypotheekgarantie); 
• Abonnee- en leveringskosten voor telefoon, glasvezel en kabel. 
• Eventueel na levering verschuldigde onroerende zaakbelasting, deze verrekening wordt doorgaans 

opgenomen op de leveringsnota van de notaris. 
 
Ontwikkeling    Samenwerking van:    Realisatie: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Verkoop en inlichtingen:  
 
 

 
 

 

    


