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1) Oppervlaktes van de kavel en van het woonoppervlak  
(gbo = gebruiksoppervlak excl. berging of garage) zijn indicatief. 
Verkoop woningen onder voorbehoud goedkeuring op het bouwplan door de Gemeente Zaltbommel.
Elke woning krijgt 8 m2 brandgang in eigendom met recht van overpad.

* Deze prijslijst is met zorg samengesteld. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. 
 Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Koopsommen zijn v.o.n., hetgeen inhoudt dat de volgende zaken 
in de prijs zijn inbegrepen:
• De totale bouwsom (incl. sanitair en tegelwerk); 
• De kosten van de grond;
• De kosten van bouw- en woonrijp maken;
• Notariële transportakte, kadastrale opmeting en makelaars- 

courtage;
• Prijsstijgingen van de bouwkosten tijdens de bouw; 
• Kosten van de architect, constructeur en bodemonderzoek;
• Aansluitingen op de leidingnetten van water, elektra en  

gemeenteriool; 
• Kosten van het Woningborg-waarborgcertificaat; 
• BTW 21%;
• Legeskosten omgevingsvergunning. 

Niet in de koopsommen zijn inbegrepen:
• Kosten i.v.m. financiering en notariskosten voor de hypotheekakte;
• Keukeninrichting;
• Rente over de grond vanaf het rentedragend worden van het 

grondtermijn tot de dag van betaling van het grondtermijn bij de 
notaris (transport);

• Rente over eventuele vervallen bouwtermijnen;
• Aansluitkosten CAI en telefoon;
• Leveringscontracten water en elektra. 

Bouwnummer Type Beuk (m) Kavel opp.1) 
(m2)

Oppervlakte 
GBO1) (m2)

Inhoud1) (m3) Verkoopprijzen
(vrij op naam)

40 B 5,7 116 129 504 € 299.000,- 

41 A 5,4 108 115 420 € 275.000,- 

42 A 5,4 106 118 429 € 279.000,- 

43 A 5,4 106 115 420 € 275.000,- 

44 A 5,4 106 118 429 € 279.000,- 

45 A 5,4 106 115 420 € 275.000,- 

46 A 5,4 106 118 429 € 279.000,- 

47 A 5,4 106 115 420 € 275.000,- 

48 A 5,4 108 118 429 € 279.000,- 


