
 

 
127_5112702– Aan den Heuvel Venray   
Genoemde verkooprijzen 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 JULI 2016 - START VERKOOP 

DE HAVIKLAAN – ACHT 2 ONDER 1 KAPWONINGEN  
 

 

 

  

Bouwnummer Type Inhoud m³ Woonoppervlakte m² Perceel m²  Verkoopprijs  

Fase 1 

1 2 onder 1 kap 428 112 231 € 222.500 

2 2 onder 1 kap 428 112 229 € 220.000 

3 2 onder 1 kap 428 112 229 € 220.000 

4 2 onder 1 kap 428 112 229 € 220.000 

Fase 2 

5 2 onder 1 kap 428 112 229 € 220.000 

6 2 onder 1 kap 428 112 229 € 220.000 

7 2 onder 1 kap 428 112 229 € 220.000 

8 2 onder 1 kap 428 112 240 € 225.000 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

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

Kijk voor de actuele status van een bouwnummer op de website www.nieuwbouw-aandenheuvel.nl/woningen 

ZIE OMME ZIJDE 

http://www.nieuwbouw-aandenheuvel.nl/woningen
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OPTIES 

Uitbouw woonkamer achterzijde met 2,40 meter1 € 11.995 

Aangebouwde garage2 € 13.450 

Dakkapel aan de achterzijde van de woning van ca. 1,8 m breed € 3.950 

Badkamer aan de achterzijde van de woning ipv aan de voorzijde. € 989 

Openslaande tuindeuren i.p.v. vast kozijn in de achtergevel € 2.020 

 
1 Indien u en uw buren kiezen voor een aan elkaar grenzende uitbouw aan de achterzijde van 2,40 meter, geldt een minderprijs van €750. 

 
2 Indien u en uw buren kiezen voor een aan elkaar grenzende garage die gelijktijdig worden gebouwd, gelt een minderprijs van €1.500. De minderprijs voor de 

garage is niet van toepassing voor bouwnummer 1 en 8. 

 

Ter verduidelijking ziet u op onderstaande afbeelding welke optionele garages en uitbouwen aan elkaar grenzen. 

 


