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Bouwnummer type   kavel circa Verkoopprijs optioneel bij te kopen grond* 
__________________________________________________________________________________ 
1  hoekwoning  1.335  m² € 398.000,- 
2  middenwoning  212 m² € 275.000,- 180 m² voor € 4.500,- 
3  middenwoning  212 m² € 275.000,- 180 m² voor € 4.500,- 
4  middenwoning  212 m² € 275.000,- 180 m² voor € 7.000,- 
5  hoekwoning  1.060 m² € 435.000,- 
__________________________________________________________________________________ 
*= let op, de extra bij te kopen grond heeft de bestemming agrarisch. 
Bij bouwnummer 1 en 5 heeft het achterliggende terrein ook een agrarische bestemming. 
 
In de verkoopprijzen zijn inbegrepen: 
De totale bouwsom 
Kosten van de grond 
Voor bouwnummer 2,3 en 4 een berging. 
Bouwnummer 1 wordt voorzien van een dubbele berging met een totale oppervlakte van  
circa 28 m². 
Bouwnummer 5 heeft de mogelijkheid om op eigen terrein een bijgebouw te realiseren van 
maximaal 50 m², dit is niet opgenomen in de koopsom. 
De notariskosten en kadastrale kosten over de grond en eventuele opstallen. 
De kosten van de architect en constructeur. 
De aansluitkosten voor water, elektra en riool. 
De legeskosten. 
De belasting toegevoegde waarde (b.t.w.) ad 21%. 
Verkoopkosten. 
 
Bijkomende kosten voor rekening van koper: 
Overdrachtsbelasting 6% over de grondwaarde. De overdrachtsbelasting wordt betaald bij 
eigendomsoverdracht van de grond. 
Eenmalige bijdrage van € 3.000,- inclusief BTW per woning voor de aanleg van het mandelig perceel. 
De verkoper zal het mandelig perceel aanleggen na gereedkomen van de bouwwerkzaamheden; 
De keuken, het sanitair en het tegelwerk. 
 
In de verkoopprijzen zijn niet begrepen: 
De aansluitkosten voor telefoon en glasvezel; 
Tuinaanleg, bestrating en erfafscheidingen; 
De kosten ten behoeve van aanleg bedrading telefoon en cai vanaf meterkast naar aansluitpunt(en); 
De rente over de grondkosten o.b.v. 4 % per jaar, te vermeerderen met BTW, per 1 mei 2020; 
De rente over de eventueel reeds vervallen en nog te vervallen bouwtermijnen vanaf 
1 mei 2020 o.b.v. 4 % per jaar te vermeerderen met BTW.  
De rente over de reeds vervallen bouwtermijnen gaat in vanaf de vervaldatum tot de dag van 
betaling en de rente over de nog te vervallen bouwtermijnen gaat in vanaf de vervaldatum tot de 
dag van betaling, één en ander conform de koop-/aannemingsovereenkomst. 

 



De hypotheekkosten: eventuele afsluitprovisie, hypotheekaktekosten en hypotheekrente tijdens de 
bouw; 
De eventuele wijzigingen in het b.t.w.-tarief. 
 
Aanvullend 
Het toewijzen van een woning aan een koper is voorbehouden aan de verkoper. Bij meerdere 
gegadigden voor één woning zal de verkoper een keus maken. 
De perceeloppervlakte zijn circa maten. Over- of ondermaat zal niet worden verrekend. 
 
Putten, 18 januari 2020 
 
 


