
TwEE-ONDER-ééN-kAp

Kavelnummer Oppervlakte in m² excl. btw incl. btw

T 1 233 € 69.900,00 €  84.579,00

T 2 233 € 69.900,00 €  84.579,00

T 3 231 € 69.300,00 €  83.853,00

T 4 265 € 79.500,00 €  96.195,00

T 5 256 € 76.800,00 €  92.928,00

T 6 266 € 79.800,00 €  96.558,00

T 7 275 € 82.500,00 €  99.825,00

T 8 267 € 80.100,00 €  96.921,00

VRIJSTAANDE wONINGEN

Kavelnummer Oppervlakte in m² excl. btw incl. btw

V 1 456 € 136.800,00 €  165.528,00 

V 2 453 €  135.900,00 €  164.439,00 

V 3 454 € 136.200,00 €  164.802,00 

V 4 454 €  136.200,00 €  164.802,00 

V 5 422 €  126.600,00 €  153.186,00 

V 6 500 €  150.000,00 €  181.500,00 

V 7 518 €  155.400,00 €  188.034,00 

HypotHeekkosten
 » U betaalt advieskosten voor financieel 

advies en bemiddeling.
 » Voor het afsluiten van een hypotheek 

en de verzekeringen betaalt u afsluit-
kosten.

notariskosten
 » Kosten van de akte(n) en kosten van de 

gronduitgifte zoals kadastraal recht, 
kosten inschrijvingsakte(n), kosten 
kadastrale inmeting en belastingen.

overbruggingskosten
 » De eventuele kosten van een  

overbruggingshypotheek.
 » Rente: u betaalt (hypotheek)rente 

over de al betaalde termijnen van de 
aannemer tijdens de bouw.

Grondprijs die je aan de Gemeente 
betaalt

 » Grondkosten: koopsom van de  
bouwkavel en btw.

 » Rentekosten als u de koopakte 
later dan de in de koopovereenkomst 
genoemde periode bij de notaris 
ondertekent. Deze rente wordt belast 
met 21% btw.

inschrijfkosten 
 » Voor inschrijving is een bedrag vast-

gesteld van € 500. Dit bedrag wordt 
verrekend met de kavelprijs bij afname 
van een kavel. Bij uitloting krijgt u het 
bedrag terug.

legeskosten
 » Legeskosten voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning en eventueel 
bijkomende kosten (zoals ontheffings- 
en afwijkingsmogelijkheden).

kosten ontwerp woninG
 » Advieskosten woning.
 » Honorarium voor onder andere de 

architect, constructeur en installateur.

Bouwkosten
 » Aanneemsom + opslagen + construc-

tieberekeningen + sonderingskosten.
 » Materiaal- en loonkosten.
 » Opslagen (algemene kosten + winst  

en risico + btw).
 » Stelposten.

aansluitkosten
 » Kosten voor het aansluiten van 

nutsvoorzieningen zoals elektra, water, 
internet en telefonie.

 » U betaalt een bedrag voor het aanslui-
ten op het hoofdriool.

tuinaanleg
 » Een globale kosten raming kun  

je maken met behulp van  
www.watkostbouwen.nl

kaVElPRIjZEN

WAT KOST 

BOUWEN

Met welke kosten 

moet je rekening 

houden?

wAAR MOET u REkENING 
MEE HOuDEN?
De gemeente heeft de grond bouwrijp gemaakt voor 
deze locatie. Dit betekent dat het hoofdriool en de 
bouwstraat zijn aangelegd. Ook zijn de damwand 
voor nieuw water en de steigers bij de kavels aange-
bracht. De straten, parkeerplaatsen, verlichting en het 
groen worden aangelegd als de woningen in het plan 
zijn opgeleverd. Bij vrijstaande en half vrijstaande wo-
ningen moeten op eigen terrein ten minste twee par-
keerplaatsen worden aangelegd en in stand worden 
gehouden. Voor het maken van een in-/uitrit en voor 
de aansluiting op de riolering is toestemming van 
de gemeente nodig. Hiervoor kun je contact met de  
gemeente opnemen.

RIOLERING
De gemeente heeft alleen een vuilwaterriool aange-
legd. De aannemer moet per woning een vuilwater-
afvoerleiding aanleggen tot de aansluiting op het 
gemeentelijk vuilwaterriool (uitlegger bruin). De  
riooluitleggers liggen gemiddeld op 80 cm onder 
het maaiveld. Voor de locatie van de uitlegger kunt u 
contact opnemen met de gemeente. De gemeente 
doet ook de controle. Om deze controle mogelijk te 
maken, moet de aanvrager minimaal 24 uur voor aan-
sluiting contact opnemen met de gemeente. 

Het regenwater moet zichtbaar bovengronds 
worden afgevoerd of (deels) op eigen terrein worden 
geïnfiltreerd. Door het watersysteem op deze locatie 
kan het grondwater soms stijgen. Houd er rekening 
mee dat per vierkante meter dakoppervlak en 
terreinverharding minimaal 10 liter waterberging 
gerealiseerd moet worden. Dit is voldoende om de 
standaard regenbuien op te vangen. Voor extreme 
buien kunt u aan de voorzijde van de woning een 
overstort maken die het regenwater via het maaiveld 
naar het openbaar water of de wadi’s afvoert (niet 
ondergronds). Er zijn verschillende mogelijkheden om 
het gebruik van regenwater in het tuinontwerp op te 
nemen. U kunt hierbij denken aan grindkoffers of een 
tijdelijke opvangvijver. Omdat het regenwater niet via 
het riool wordt afgevoerd en dus niet gezuiverd wordt, 
is het van groot belang dat het regenwater schoon in 
het open water en de wadi’s terecht komt.

bODEM
De bodem is milieu hygiënisch gezien geschikt voor 
de bouw van woningen. Er moet gewerkt worden met 
een gesloten grondbalans. Hierbij moet de grond 
die vrijkomt uit het graven van de fundering over de 
eigen kavel worden verspreid. Eventuele overtollige 
grond moet zelf afgevoerd worden. Ook moet zelf een  
sonderingsonderzoek verzorgd worden.

De gemeente adviseert om kruipruimte loos te 
bouwen. In dit gebied is sprake van een hoge 
grondwaterstand.

DRAINAGE
De gemeente heeft voor elke woning een uitlegger op 
het drainage systeem aangebracht.
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Als hulpmiddel geven we u graag een overzicht van 
de kosten waarmee u onder andere rekening moet 
houden. Het overzicht is niet volledig, maar geeft wel een 
indruk. Uw financieel adviseur, aannemer, notaris en de 
gemeente kunnen u hierover verder informeren.




