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Betreft: planpresentatie project “Thuishaven”  te Stellendam 

 

 

 

“Waar thuiskomen nog écht als thuiskomen voelt” 

 

 

 

Beste geïnteresseerde, 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in ons project “Thuishaven” te Stellendam. Dé plek waar thuiskomen 

nog écht als thuiskomen voelt! 

 

Het project bestaat uit 15 energie neutrale woningen, waaronder  twee-onder-een kapwoningen en 

eengezinswoningen met eigen parkeerplaats gelegen achter de Langeweg te Stellendam. 

 

Graag bieden wij u de verkoopdocumentatie met algemene informatie, prijslijst, inschrijfformulier en 

wegwijzer aan. Wanneer u geïnteresseerd bent verzoeken wij u het inschrijfformulier met uw 

woningkeuze(s) geheel in te vullen en in te leveren.  

 

Wij verzoeken u vriendelijk het volledig ingevulde inschrijfformulier digitaal op te sturen 

naar info@vrmakelaardij.nl of in te leveren op het kantoor van Van Rossum Makelaardij, 

Boompjes 21, 3253 AC Ouddorp of Doetinchemsestraat 3, 3241 AA Middelharnis. 

 

 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Wij zien uw inschrijfformulier met belangstelling tegemoet! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Bouhuisen Groep Projectontwikkeling    Van Rossum Makelaardij      John P. De Wit Assurantiën 

bouhuisen@bouhuisen.nl     info@vrmakelaardij.nl          info@johnpdewit.nl  

0174-615544       0187-486343              0187-491 755 
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Prijslijst Thuishaven te Stellendam 

 
 

Prijslijst Thuishaven Stellendam 

    
 
 

 
 
 

 

  

Bouwnr. Type woning Kavel  

(Ca m2) 

Woon-

oppervlakte 

(ca.m2) 

Inhoud 

(ca. m3) 

Tuinligging Koopsom 

v.o.n. 

Status 

1 Hoekwoning 154  123 490 NW € 250.000,--   

2 Tussenwoning 111  109 395 NW € 225.000,--   

3 Tussenwoning 111  114 427 NW € 229.500,--  

4 Tussenwoning 111  114 427 NW € 229.500,--   

5 Tussenwoning 111  109 395 NW € 225.000,--  

6 Tussenwoning 111  109 395 NW € 225.000,--   

7 Hoekwoning 190  123 490 NW € 259.500,--   

        

8 2-kapper 265 135 520 ZO € 350.000,--   

9 2-kapper 265 135 520 ZO € 350.000,--   

10 2-kapper 265 135 520 ZO € 350.000,--   

11 2-kapper 265 135 520 ZO € 350.000,--   
        

12 Hoekwoning 274 145 562 NW € 350.000,--   

13 Tussenwoning 137 125 465 NW € 250.000,--   

14 Tussenwoning 137 135 515 NW € 259.500,--   

15 Hoekwoning 274 139 534 NW € 350.000,--   
        

16 Vrij kavel 727 ntb ntb ntb € 275.000,--  
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- Alle woningen zijn inclusief luxe sanitair conform technische omschrijving; 

- Alle woningen zijn exclusief keuken. 

  

Niet inbegrepen in de totaalprijs: 

 

 De eventuele waarborgsommen voor de levering van gas, water en elektra, alsmede de 

aansluitkosten op het KPN en CAI net; 

 De kosten voor de eventuele hypothecaire lening; 

 De verhuiskosten. 

 

 

De koopsom van de woning is vrij op naam (v.o.n.), dat wil zeggen dat de volgende 

kosten  hierin zijn inbegrepen: 

 Grondkosten; 

 Bouw- installatiekosten; 

 De kosten garantiecertificaat Woningborg/SWK 

 Aansluitkosten gas, elektriciteit, water en riolering; 

 Honoraria voor architect, constructeur, makelaar en dergelijke; 

 Verkoopkosten; 

 Notariële overdrachtskosten; 

 De bouwleges; 

 BTW (21% BTW, wettelijke wijzigingen tijdens de bouwperiode worden doorberekend); 

 De overdrachtsbelasting voor zover van toepassing; 

 De koopsom is vast (met uitzondering van de wijzigingen van het BTW tarief). Loon- en 

materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw worden niet doorberekend. 

 

 

 Rekening moet worden gehouden met de volgende bijkomende kosten: 

 Rentebijschrijving op de grondprijs vanaf het moment dat door verkoper en/of de aannemer 

schriftelijk aan koper is bevestigd dat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan, 

rentepercentage 4% op jaarbasis; 

 Rente achterstallige bouwtermijnen, te rekenen vanaf het gereedkomen van het betreffende 

onderdeel van de bouw;  

 De rentes worden betaald bij het passeren van de transportakte; 

 Financieringskosten zoals hypotheekakte notaris en afsluitprovisie hypotheek.  
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INSCHRIJFFORMULIER PROJECT THUISHAVEN 

 
 

 

 

 

Persoonlijke gegevens aanvrager (s): 

 

  Aanvrager    Partner (indien van toepassing)  
  □ Heer  □ Mevrouw  □ Heer   □ Mevrouw 

 

Achternaam ________________________  ___________________________ 

Voornamen  voluit ________________________  ___________________________ 

Geboortedatum ________________________  ___________________________ 

Geboorteplaats ________________________  ___________________________ 

Adres  ________________________  _____________________________ 

Postcode  ________________________  _____________________________ 

Woonplaats  ________________________  _____________________________ 

Telefoonnummer ________________________  _____________________________ 

E-mail adres ________________________  _____________________________ 

Burgerlijke staat ________________________  _____________________________ 

Indien op vakantie Van _______t/m___________  Van _______t/m________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. Bovenstaande vragen 
zijn naar waarheid ingevuld.  
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   Voorkeur bouwnummer(s)  “Thuishaven” 

Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit? 

 

1
e
 keus bnr  2

e
 keus bnr  3

e
 keus bnr  4

e
 keus bnr  5

e
 keus bnr  

6e keus bnr  7
e
 keus bnr  8

e
 keus bnr  9

e
 keus bnr  10

e
 keus bnr  

11
e
 keus bnr  12

e
 keus bnr  13

e
 keus bnr  14

e
 keus bnr  15

e
 keus bnr  

 

 

 

Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld 
Met de inlevering van dit ingevulde inschrijfformulier gaat u akkoord met de voorwaarden zoals 
beschreven op de volgende pagina:  Ja    Nee 

 

 

Datum:………………………………………………….. 

Plaats:……………………………………………………. 

 

Handtekening      Handtekening partner / medekoper 

 

 

___________________________   ____________________________________

  

 

 

Wij verzoeken u vriendelijk het volledig ingevulde inschrijfformulier digitaal op te sturen naar: 

info@vrmakelaardij.nl of in te leveren op het kantoor van Van Rossum Makelaardij: Boompjes 21, 

3253 AC Ouddorp of Doetinchemsestraat 3, 3241 AA Middelharnis. 
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Algemene inschrijfbepalingen en privacy voorwaarden 

 In verband met de privacy verordening maken wij u er op attent dat uw gegevens in een 

automatiseringsbestand worden opgenomen en uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan 

de bij dit project betrokken partijen: project ontwikkelaar, makelaar, notaris en eventueel 

hypotheekadviseur. De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. 

 

 Daarnaast attenderen wij u erop dat wij uw gegevens zullen gebruiken om u te informeren 

over dit project via nieuwsbrieven. 

 

 Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur dan per e-mail uw verzoek naar 

bouhuisen@bouhuisen.nl of naar info@vrmakelaardij.nl.  Ook als u gegevens wilt wijzigen of 

verwijderen kunt u dat via bovenstaande adressen doen. Uw verzoek zal zo snel mogelijk 

worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) 

dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten. 

 

 Ondergetekende verklaart dat alle vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord. 

 

 Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, zowel de ondergetekende als de ontwikkelaar 

verplichten zich hiermee niet tot aankoop of verkoop. Inschrijvingen worden bewaard tot het 

project is afgerond. 

 

 Per inschrijving mag slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd. Dubbele 

inschrijvingen worden uitgesloten van toewijzing. 

 

 

 

 

 Bij dit project bieden wij u kosteloos en geheel vrijblijvend een informatief gesprek aan met de 

financieel adviseur van John P. de Wit Assurantiën. Tijdens dit gesprek krijgt u inzicht in uw 

financiële mogelijkheden, de bijbehorende maandelijkse lasten en verschillende 

hypotheekvormen. 

E-mail: info@johnpdewit.nl   

Telefoonnummer: 0187-491 755 
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Met deze wegwijzer lichten wij graag de verkoopprocedure toe.  

 

Vanaf de start van de verkoop op 4 juli 2018 kunt u uw interesse voor een woning kenbaar maken. U 

kunt het ingevulde formulier inleveren bij Van Rossum Makelaardij, bij voorkeur via e-mail aan 

info@vrmakelaardij.nl.  

 

Er geldt een aantal regels:  

o Per toekomstig huishouden kunt u slechts één inschrijfformulier indienen. Dubbele inschrijvingen 

worden uitgesloten van toewijzing;  

o De verdeling van de woningen gaat op basis van volgorde van inschrijving;  

o Alleen op het formulier genoemde persoon(en) kunnen kopen;  

o Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd.  

 

 

De toewijzing 

De ontwikkelaar zal per bouwnummer een kandidaat selecteren. Deze kandidaten worden vervolgens 

door één van de betrokken makelaars uitgenodigd voor een aankoopgesprek. Mocht de eerste 

kandidaat afzien van aankoop, dan wordt een nieuwe kandidaat benaderd.  

Indien er direct een keuze gemaakt wordt voor een bouwnummer kan er op dit moment nog geen 

koop- aannemingsovereenkomst worden getekend. In de plaats hiervan ondertekent u in beginsel een 

intentieovereenkomst. Hierbij is de afspraak  dat de intentieovereenkomst wordt ondertekend met 

daarin een voorbehoud van financiering, maar zonder voorbehoud van verkoop huidige woning. 

 

Het aankoopgesprek 

Tijdens het aankoopgesprek ontvangt u alle juridische stukken en aanvullende informatie van de 

betreffende woning. De makelaar zal een toelichting geven op de documentatie en tevens ingaan op de 

vraag hoe de aankoop van een nieuwbouwwoning in z’n werk gaat. Aan het einde van dit gesprek wordt 

alvast een vervolgafspraak gemaakt voor het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst.  

In de tussenliggende periode kunt u de ontvangen documentatie bestuderen en neemt u een besluit 

over de aankoop van de woning.  

 

De koop-/aannemingsovereenkomst 

Met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht de projectontwikkelaar zich tot de 

levering van de grond en het bouwbedrijf zich tot de bouw van de woning, terwijl u zich onder meer 

verplicht tot het betalen van de koopsom. Met de getekende overeenkomst kan een eventuele 

benodigde hypothecaire geldlening worden aangevraagd.  

Nadat de overeenkomst door u én de projectontwikkelaar is ondertekend, ontvangt u hiervan een 

kopie. Het origineel wordt naar de notaris gezonden, waarna deze de notariële akte van 

eigendomsoverdracht kan voorbereiden.  
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Naar de notaris 

De notaris, Caminada notarissen te Rijswijk, maakt met u een afspraak voor het tekenen van de akte 

van levering en eventueel de hypotheekakte. De concepten van de beide akten en de nota van 

afrekening worden u vooraf toegestuurd.  

 

Meer- en minderwerk  
Het is mogelijk om wijzigingen te laten aanbrengen in het oorspronkelijke ontwerp van het 

appartement. Eventuele aanpassingen worden gecoördineerd door de kopersadviseur die na de 

aankoop uw directe aanspreekpunt is. Aan de hand van de keuzelijst meer- en minderwerk krijgt u een 

beeld van de mogelijkheden. Het is niet mogelijk om tijdens de bouw werkzaamheden door derden te 

laten verrichten.  

 

Betaling Vrij op naam (v.o.n.)  

De woning wordt “vrij op naam” verkocht. Dat wil zeggen dat de op de prijslijst genoemde kosten die 

met het kopen van een woning gemoeid zijn, in de prijs begrepen zijn.  

 

Eigendomsoverdracht  
De notariële levering gebeurt door het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. In de 

koop-/aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van notariële levering vermeld, waarmee 

rekening gehouden moet worden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding.  

 

Aan deze wegwijzer en het inschrijfformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen 

voorbehouden. 

 


