SNEL OVERZICHT
De kavels met vaste afmetingen hebben vaste prijzen.
In de deelgebieden gelden prijzen per vierkante meter. De deelgebieden kennen
minimale afmetingen voor een kavel, zowel voor een vrijstaande woning als voor een
twee-onder-een-kapwoning. Om u een indruk te geven van de prijs bij deze minimale
groottes, zijn ook de prijzen vermeld horend bij de kleinst mogelijke kavels in deze
deelgebieden.
Wilt u een grotere kavel in een deelgebied? Dan krijgt u zelf een indicatie door de
rekensom ‘€ per m2 x oppervlakte’ te maken.
De prijzen voor de kavels zijn inclusief BTW, exclusief levering en andere bijkomende
kosten.

KAVELS VASTE AFMETING

AFMETING (CIRCA)

PRIJS (INCL. BTW)
VERKOCHT

kavel 1 tot en met 5
kavel 6

592 m2

€ 414.400

kavel 7

800 m2

€ 624.000

kavel 8

662 m2

€ 516.360

kavel 9

739 m2

€ 576.420

kavel 10

663 m2

€ 530.400

kavel 11

663 m2

€ 553.605

kavel 12

665 m2

€ 555.275

kavel 13

653 m2

€ 545.255

kavel 14

728 m2

€ 527.800

kavel 15

628 m2

€ 455.300

kavel 16

662 m2

€ 479.950

kavel 17

799 m2

€ 667.165

kavel 18

812 m2

€ 678.020

kavel 19

812 m2

€ 678.020

kavel 20

832 m2

€ 694.720

kavel 21

923 m2

€ 738.400

kavel 28

600 m2

€ 501.000

kavel 29

722 m2

€ 602.870

kavel 30

827 m2

€ 690.545

kavel 31

952 m2

€ 794.920

kavel 32

957 m2

€ 799.095

kavel 33

728 m2

€ 607.880

Aan deze lijst zijn geen rechten te ontlenen. Prijspeil april 2019.
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KAVELGROOTTE FLEXIBEL
Deelgebied 22
Vrijstaande woning
Twee-onder-een-kapwoning

MINIMALE
AFMETING (CIRCA)

prijs per m2 : € 700
vanaf: 520 m2
vanaf: 2 x 400 m2

Twee-onder-een-kapwoning

vanaf: 510 m2
vanaf: 2 x 395 m2

Twee-onder-een-kapwoning

prijs vanaf 2 x € 280.000

prijs vanaf € 369.750
prijs vanaf 2 x € 286.375

prijs per m2 : € 780

Deelgebied 24
Vrijstaande woning

prijs vanaf € 364.000

prijs per m2 : € 725

Deelgebied 23
Vrijstaande woning

PRIJS (INCL. BTW)

vanaf: 505 m2
vanaf: 2 x 400 m2

prijs vanaf € 393.900
prijs vanaf 2 x € 312.000

prijs per m2: € 780

Deelgebied 25
Vrijstaande woning

vanaf: 590 m2

prijs vanaf € 460.200

Twee-onder-een-kapwoning

niet mogelijk

prijs n.v.t.

prijs per m2 : € 835

Deelgebied 26
Vrijstaande woning
Twee-onder-een-kapwoning

vanaf: 505 m2
vanaf: 2 x 390 m2

Twee-onder-een-kapwoning

prijs vanaf 2 x € 325.650

prijs per m2 : € 800

Deelgebied 27
Vrijstaande woning

prijs vanaf € 421.675

vanaf: 555 m2
vanaf: 2 x 430 m2

prijs vanaf € 444.000
prijs vanaf 2 x € 344.000

Deelgebied 28
Deelgebied 28 is per 1 juni 2017 omgezet naar een gebied met vaste kavels; kavel 28, 29, 30,
31, 32 en 33. De prijzen zijn opgenomen op de voorgaande bladzijde.
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