
Fase 3A | Landhuizen en 
twee-onder-een-kapwoningen Prijslijst, 18 mei 2022

Bouw- Type- Type Tuin Oppervlak Inhoud Kavel- Verkoopprijs Bijzonderheden Status

nummer nummer woning oriëntatie (m² gbo) (m³ bruto) grootte (m²) incl. BTW

excl. berging excl. berging

108 F1 Vrijstaand zuid 166 614 364 878.000€             

Gelegen aan de Oostkil en het park, 

topgevel klein, 1privé pp, pergola 

zijgevel, dubbele deuren erker, twee 

bestaande bomen op perceel

Optie

109 E1 2/1 kap zuid 149 537 242 695.250€             

Topgevel deels, 1 privé 

parkeerplaats, dubbele deuren 

keuken, pergola voorgevel

Vrij

110 E1 2/1 kap zuid 149 537 242

Topgevel deels, 1 privé 

parkeerplaats, dubbele deuren 

keuken, pergola voorgevel

Verkocht

111 F1 Vrijstaand zuid 166 614 445 878.000€             

Topgevel klein, 1privé pp, pergola 

zijgevel, dubbele deuren erker, twee 

bestaande bomen op perceel

Vrij

112 F2 Vrijstaand zuid 177 657 480

Topgevel groot, 1 privé pp, dubbele 

deuren keuken en erker, pergola 

zijgevel, extra ruimte verdieping

Verkocht

113 F1 Vrijstaand west 166 614 480 878.000€             

Topgevel klein, 1privé pp, pergola 

zijgevel, dubbele deuren erker, twee 

bestaande bomen op perceel

Vrij

114 E1 2/1 kap zuid 149 537 248 685.250€             

Topgevel deels, 1 privé 

parkeerplaats, dubbele deuren 

keuken, pergola voorgevel

Optie

115 E1
2/1 kap 

geschakeld
zuid 149 537 214 665.250€             

Topgevel deels, 1 privé 

parkeerplaats, dubbele deuren 

keuken, pergola voorgevel, 

geschakelde berging

Vrij

116 E2
2/1 kap 

geschakeld
zuid 152 545 214 672.250€             

Topgevel groot, 1 privé pp, pergola 

voorgevel, geschakelde berging
Vrij

117 E3 2/1 kap zuid 146 527 248
Topgevel klein, 1 privé pp, pergola 

voorgevel, dubbele deuren keuken
Verkocht

118 E2 2/1 kap zuid 152 545 248
Topgevel groot, 1 privé pp, pergola 

voorgevel
Verkocht

119 E3
2/1 kap 

geschakeld
zuid 146 527 213 657.250€             

Topgevel klein, 1 privé pp, pergola 

voorgevel, dubbele deuren keuken, 

geschakelde berging

Vrij

120 E1
2/1 kap 

geschakeld
zuid 149 537 214 665.250€             

Topgevel deels, 1 privé 

parkeerplaats, dubbele deuren 

keuken, pergola voorgevel, 

geschakelde berging

Vrij

121 E1 2/1 kap zuid 149 537 248

Topgevel deels, 1 privé 

parkeerplaats, dubbele deuren 

keuken, pergola voorgevel

Verkocht

122 F3
Vrijstaand 

geschakeld
zuid 154 568 255  €            765.850 

Topgevel klein, 1 privé 

parkeerplaats, dubbele deuren 

keuken, pergola voorgevel, 

geschakelde berging

Optie

123 F4
Vrijstaand 

geschakeld
zuid 160 595 273  €            795.850 

Gelegen aan het water, vlonder op 

het westen, topgevel groot, 1 privé 

parkeerplaats, dubbele deuren 

zijgevel, pergola voorgevel, 

geschakelde berging

Vrij

Verkoopstand d.d. 1 februari 2023

Verkoop & informatie:  Verkoop, ontwikkeling & realisatie:

OZP Makelaars ABB Bouwgroep BV

Vissersdijk Beneden 25 Molendijk 160

3319 GW Dordrecht 3361 ER  Sliedrecht

T: 078 6351753 T: 0184 - 495 495

E: info@ozp-makelaars.nl I: www.abbbouwgroep.nl

•           De eenmalige financieringskosten, waaronder de kosten van hypotheekakte, afsluitprovisie c.q. administratiekosten en rentevergoeding,         

            verschuldigd over het aandeel in de grondkosten (vanaf 1 februari 2023) alsmede over reeds vervallen bouwtermijnen, komen voor rekening van de koper.

Algemene voorwaarden prijslijst:

•           De koopsommen zijn geheel vrij op naam (incl. 21% BTW).

•           De uitvoering van de woningen en opties is conform de verkoopdocumentatie d.d. 18 mei 2022

•           Vermelde inhouden en oppervlakten zijn indicatief.

•           De exacte kavelgrootte zal te zijner tijd worden vastgesteld bij het kadastrale inmeten.

              ruwbouwoptie, een minderprijs in rekening wordt gebracht. 

•           De koopsommen zijn geldig tot 1 februari 2023.

•           Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

•           De ruwbouwopties staan vermeld op een aparte prijslijst:          

           -  De meerprijs van de ruwbouwopties kan na de sluitingsdatum en/of het starten van de bouw afwijken van de prijslijst.

           -  Indien wordt gekozen voor een ruwbouwoptie kan het zijn dat, indien voor de naastliggende woning wordt gekozen voor eenzelfde


