
18 Nieuwbouw recreatievillas Bungalowpark Dirkshoeve Prijslijst 15-04-2022

565 Grutto verkocht

453 Kievit verkocht

446 Wulp verkocht

453 Grutto verkocht

440 Plevier verkocht

506 Grutto verkocht

556 Grutto 457750

412 Plevier 366250

409 Kievit 391750

438 Kievit 432750

387 Kievit 424250

363 Plevier 387750

374 Kievit 428000

419 Grutto 470000

412 Kievit 424750

392 Plevier 389000

408 Kievit 424250

440 Wulp 427500

Villa type:

Inbegrepen in koopsom kavel + bouw:

Grutto Wulp Kievit Plevier

o o o o

18.300 16.180 17.200 14.740

38.590 37.390 36.610 37.170

11.800 10.200 9.800 9.000

17.880 -- -- --

standaardkeuken volgens bouwtekening
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De in deze prijslijst genoemde bedragen zijn exclusief btw. Deze prijslijst heeft een beperkte geldigheidsduur en kan zonder nadere aankondiging worden 

geactualiseerd als gevolg van prijswijzigingen van arbeidslonen, grondstoffen en bouwmaterialen. Vraag altijd naar de meest actuele versie. Hoewel deze prijslijst 

met zorg is samengesteld kunnen aan de hierin genoemde bedragen geen rechten worden ontleend.

(o = standaard in bouwsom / -- = nvt)

Behalve de hier genoemde standaard opties is bij de koop een keur aan andere opties bespreekbaar.

* Bouw fase 1c kan starten als daarvan minimaal 5 woningen verkocht zijn.

gevelbekleding

sierpleister

extra slaapkamer

minerale steenstrips incl. plint

board & batten (hout)

Standaard opties meerprijs excl. btw

Koopsom grond inclusief overdrachtskosten (notaris, kadaster), planvoorzieningen, bouwvergunning, 

bouwvoorbereiding, bouw villa in standaarduitvoering compleet met badkamertegelwerk en sanitair, huisaansluitingen, 

waterberging, verhardingen (toegangspad, terras, parkeren), gazon.

Afhankelijk van de grootte en ligging van de kavel is in plaats van het hier genoemde type een keuze voor een van de 

andere typen bespreekbaar.
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  Koopsomoverzicht  /  prijzen in €  /  inclusief 

overdrachtskosten, exclusief btw


