
Type C
         

Optie Type Omschrijving     Prijs incl. BTW 

001A C Uitbouw woonkamer 1200 mm     € 16.500,- 

017 C Dubbelopenslaande deuren     €   2.370,- 

         

         

Type D
         

Optie Type Omschrijving     Prijs incl. BTW 

001A D1, D2, D3 Uitbouw woonkamer 1200 mm     € 16.800,- 

003A D1, D2, D3 Uitbouw woonkamer 2400 mm     € 24.000,- 

017 D1, D2, D3 Dubbelopenslaande deuren     €   2.370,- 

046A D1, D2 Dakkapel achterdakvlak 2350 mm     € 11.850,- 

049C D1, D2 Dakraam voordakvlak     €   1.430,- 

160J D1 Zolderindeling met 1 slaapkamer, wasruimte en technische ruimte €   7.450,- 

160G D2 Zolderindeling met 2 slaapkamers, wasruimte en technische ruimte €   8.675,- 

160G D3 Zolderindeling met 2 slaapkamers, wasruimte en technische ruimte €   9.125,- 

         

Type E         

Optie Type Omschrijving     Prijs incl. BTW 

001B E1, E2, E3, E4 Uitbouw woonkamer 1200 mm     € 17.500,- 

003A E1, E2, E3, E4 Uitbouw woonkamer 2400 mm     € 25.000,- 

049A* E1, E2, E4 Dakraam achterdakvlak     €   1.430,- 

160J* E1, E4 Zolderindeling met 1 slaapkamer, wasruimte en technische ruimte €   7.500,- 

160G E3 Zolderindeling met 2 slaapkamers, wasruimte en technische ruimte €   8.550,- 

*niet mogelijk bij de hoekwoningen         

         

Type F         

Optie Type Omschrijving     Prijs incl. BTW 

001B F1, F2, F3 Uitbouw woonkamer 1200 mm     € 17.500,- 

003A F1, F2, F3 Uitbouw woonkamer 2400 mm     € 25.000,- 

049A F1  Dakraam achterdakvlak     €   1.430,- 

049C F3 Dakraam zijdakvlak     €   1.430,- 

160J F1 Zolderindeling met 1 slaapkamer, wasruimte en technische ruimte €   7.500,- 

160J F2 Zolderindeling met 1 slaapkamer, wasruimte en technische ruimte €   3.500,- 

162A F3 Zolderindeling met 1 slaapkamer en wasruimte   €   6.350,- 

         

Let op:      
De bovengenoemde voorbereidingsopties zijn een selectie van de aangeboden opties.  
De volledige (voorbereidings-)keuzelijst en omschrijving van de opties vindt u in de koperskeuzelijst.  
Tot (nader te bepalen) sluitingsdatum kunt u uw keuzes kenbaar maken aan uw kopersbegeleider.  
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Deze prijslijst is geldig tot 1 januari 2020. 

Verkoopinformatie:
 Heemskerk Makelaardij    De Leeuw Makelaardij
 Wildlaan 3      Rijnsburgerweg 100
 2211 JZ      2231 AG
 Noordwijkerhout     Rijnsburg
 T 0252 - 375 - 736     T 0714 - 051 - 616

Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. 

Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend. De juiste kavelgrootte 

zal te zijner tijd worden vastgesteld door kadastrale opmeting, onder- en bovenmaat  

leidt niet tot enige verrekening. Genoemde prijzen zijn v.o.n.

Belangstelling? Schrijf je online vóór 16 september in!
De inschrijving start op 7 september 2019 en verloopt volledig digitaal via de website van Landgoed in den Houte. 

Je digitale inschrijfformulier is beschikbaar binnen je account op de website. Heb je nog geen account, dan kun je  

er één eenvoudig aanmaken op de website. Je hebt de mogelijkheid om tot 16 september 12:00 uur in te schrijven  

op jouw favoriete bouwnummers. Heb je je al eerder via de website ingeschreven voor één of meerdere bouwnummers? 

Schrijf je dan nogmaals, definitief in. Vanaf 7 september is het pas mogelijk om je definitief in te schrijven.  

Uiterlijk 17 september 2019 krijgen de kandidaten die een woning toegewezen hebben gekregen een mail  

van de makelaar met een uitnodiging voor een gesprek. Deze afspraak zal binnen één week na toewijzing plaatsvinden. 

Houd hier alvast rekening mee! Mocht je in eerste instantie geen woningen toegewezen hebben gekregen dan ontvang je 

hierover uiterlijk 23 september bericht. Je blijft dan automatisch reserve kandidaat mochten er optanten afvallen. 

De toewijzing gaat willekeurig door middel van een geautomatiseerd systeem. Meer informatie over het hele verkoopproces 

vind je terug op de website www.landgoedindenhoute.nl/verkoopproces

De genoemde prijzen V.O.N. zijn inclusief:
Grondkosten , bouwkosten en prijsstijgingen tijdens de bouw, kosten makelaar, architect, constructeur en bodemonderzoek, 

kosten transportakte, funderingskosten tot op vaste grondslag, legeskosten en kosten omgevingsvergunning, 

overdrachtsbelasting (OVB) op de grond, omzetbelasting (BTW) op de aanneemsom, aansluitingen van: water en elektra, 

kosten Woningborgcertificaat, de kosten van gebruik van water en elektriciteit tot de dag van oplevering.

De genoemde prijzen V.O.N. zijn exclusief:
De kosten van financiering, zoals afsluit- en hypotheekaktekosten, kosten vervallen hypotheekofferte, rente over de 

grondkosten vanaf de datum van vervullen van de opschortende voorwaarden, rente over eventuele vervallen termijnen,  

de abonnee-/aansluitkosten op het telefoonnet en/of de cai, kosten voor eventueel meerwerk.


