
 

  

 

De Vilgert - Velden  
Genoemde verkoopprijzen zijn Vrij Op Naam (VON) inclusief 21% BTW en exclusief mogelijk renteverlies tijdens de bouw 
Ondanks dat deze prijslijst zorgvuldig is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  

 

PRIJSLIJST 2019 

DORPERVELDSTRAAT FASE 4 - 11 WONINGEN 
 

 

 

 

 

 

Bouwnr. Type Inhoud m³ Woonppervlakte m² Perceel m² Koopsom 

62 2 onder 1 kapwoning 450 116 256 € 265.000 

63 2 onder 1 kapwoning 426 114 248 € 250.000 

64 2 onder 1 kapwoning 430 116 248 € 255.000 

65 2 onder 1 kapwoning 430 116 248 € 255.000 

66 2 onder 1 kapwoning 430 116 248 € 255.000 

67 2 onder 1 kapwoning 430 116 250 € 255.000 

68 Hoekwoning 425 110 237 € 245.000 

69 Rijwoning 387 108 142 € 212.500 

70 Rijwoning 390 110 134 € 210.000 

71 Rijwoning 390 110 134 € 210.000 

72 Hoekwoning 403 108 230 € 235.000 

 

Genoemde verkoopprijzen zijn inclusief keuken, tegelwerk, sanitair en houten tuinberging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina staan de veekgekozen opties. 
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OPTIES 

Uitbouw woonkamer kavels 62 t/m 67 van ca. 1,2 m aan de achterzijde van de woning (A01A)1 € 10.650 

Uitbouw woonkamer kavels 62 t/m 67 van ca. 2,4 m aan de achterzijde van de woning (A02A)2 € 15.490 

Uitbouw woonkamer kavels 68 t/m 72 van ca. 1,2 m aan de achterzijde van de woning (A01B)1 € 10.180 

Uitbouw woonkamer kavels 68 t/m 72 van ca. 2,4 m aan de achterzijde van de woning (A02B)2 € 15.020 

Aangebouwde garage kavels 73 en 77 t/m 82 (A10) € 12.950 

Vrijstaande garage kavel 83 ten plaatse van de houten berging (A10) € 14.350 

Schuifpui i.p.v. standaard kozijn in de achtergevel van de woonkamer (B02) € 2.190 

Openslaande tuindeuren i.p.v. standaard kozijn in de achtergevel van de woonkamer (B03) € 2.140 

  

 1Indien één van de buren ook kiest voor een uitbouw aan de achterzijde geldt is de minderprijs €350 (A03A). Indien beide buren kiezen voor een uitbouw aan 

de achterzijde is de minderprijs €700 (A04A). 

 
2Indien één van de buren ook kiest voor een uitbouw aan de achterzijde is de minderprijs €500 (A03). Indien beide buren kiezen voor een uitbouw aan de 

achterzijde is de minderprijs €1000 (A03A). 

 

Download de koperskeuzelijst op de website om alle opties te bekijken. 


