
bnr Type Woonopp.  (m2) Kavelopp. (m2) Inhoud (m3) Ligging tuin V.O.N. prijs

101 Basis met erker €    529.500,-

Combipakket 2 inclusief: €       16.500,-

- uitbouw keuken 1200 mm

- extra geïsoleerd deurkozijn van bijkeuken naar berging 

- houten dubbele deuren berging i.p.v. stalen kanteldeur

Dakraam in dakvlak achterzijde €         1.650,-

Isolatiepakket: €            750,-

- isoleren van begane grondvloer berging (als woning)

- prefab betonnen systeemvloer met kruipluik

101 incl. opties 188 356 790 Oost € 548.400,-

117 Basis met erker €    522.500,-

Combipakket 2 inclusief: €       16.500,-

- uitbouw keuken 1200 mm

- extra geïsoleerd deurkozijn van bijkeuken naar berging

- houten dubbele deuren berging i.p.v. stalen kanteldeur

Dakraam in dakvlak achterzijde €         1.650,-

Isolatiepakket: €            750,-

- isoleren van begane grondvloer berging (als woning)

- prefab betonnen systeemvloer met kruipluik

117 incl. opties 188 357 790 West € 541.400,-

V r i j s ta a n d e  W O N I N G met Stolpkap

25-08-2020

p r i j s l i j s t



De koopsommen zijn vrij op naam (v.o.n.) en in de koopsom inbegrepen, zijn onder andere:
•	 Bovenstaande beschreven ruwbouwopties per bouwnummer
•	 Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging
•	 Complete keuken met schiereilandopstelling incl. diverse inbouwapparatuur  

en inductiekoopplaat
•	 Sanitair (Villeroy & Boch Onovo) & tegelwerk
•	 Lucht- water warmtepomp
•	 Zonnepanelen (aantal afhankelijk van woningtype) 
•	 Vloerverwarming op begane grond en eerste verdieping
•	 Kosten van architect en overige adviseurs
•	 Aanleg- en aansluitkosten van water, elektra en riolering
•	 Aanlegkosten telefoon en kabel
•	 Gemeentelijke leges
•	 Notariskosten voor de aankoop van uw woning
•	 Verkoopkosten
•	 Omzetbelasting (nu 21%; eventueel wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief  

worden aan u doorberekend)
•	 Kosten	Waarborgcertificaat	Stichting	Waarborgfonds	Koopwoningen	(SWK)

Niet in de koopsom inbegrepen zijn:
•	 Kosten voor eventueel aanvullend meerwerk
•	 Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, internet en kabel
•	 De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek
•	 Kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie
•	 Grondrente gerekend vanaf 15 september 2020  
•	 Renteverlies tijdens de bouw

De juiste kavelgrootte zal na oplevering worden vastgesteld door kadastrale inmeting.
Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, geheel vrijblijvend. Bongerd VOF  
behoudt zich het recht voor wijzigingen op de inhoud van deze prijslijst aan te brengen.

Grotestraat 144

7622 GP Borne

074 266 2300

www.euvermannuyts.nl

nieuwbouw@euvermannuyts.nl

bnr Type Woonopp.  (m2) Kavelopp. (m2) Inhoud (m3) Ligging tuin V.O.N. prijs

132 Basis excl. topgevel €    372.000,-

Combipakket 3 inclusief: €       18.000,-

- uitbouw keuken 2400 mm

- extra geïsoleerd deurkozijn van keuken naar berging

- extra brede pui in achtergevel 

Isolatiepakket: €            750,-

- isoleren van begane grondvloer berging (als woning)

- prefab betonnen systeemvloer met kruipluik

132 incl. opties 157 250 657 Noord € 390.750,-

t w e e - o n d e r - é é n - k a p w o n i n g met Zadeldak


