
  

 

Prijslijst 
 

Kavelnummer Type woning Oppervlakte kavel Tuinligging Kavelprijs v.o.n. 

       

1 Vrijstaand 595 west en noord  €              287.980  

2 Vrijstaand 561 west  €              271.524  

3 Vrijstaand 557 west  €              269.588  

4 Vrijstaand 829 west en zuid  €              401.236  

5 Vrijstaand 781 oost en zuid  €              453.605  

6 Vrijstaand 654 oost  €              296.753  

7 Vrijstaand 654 oost  €              296.753  

8 Vrijstaand 654 oost  €              296.753  

9 Vrijstaand 654 oost  €              296.753  

10 Vrijstaand 654 oost  €              306.644  

11 Vrijstaand 654 oost  €              306.644  

12 Vrijstaand 654 oost  €              306.644  

13 Vrijstaand 682 oost en noord  €              330.088  

14 Vrijstaand 584 west en noord  €              282.656  

15 Vrijstaand 597 west  €              270.889  

16 Vrijstaand 578 west  €              262.268  

17 Vrijstaand 560 west  €              254.100  

18 Vrijstaand 541 west  €              245.479  

19 Vrijstaand 629 west  €              304.436  

20 Vrijstaand 603 west  €              291.852  

21 Vrijstaand 618 west  €              299.112  

22 Vrijstaand 618 west  €              299.112  

23 Vrijstaand 659 west  €              318.956  

24 Vrijstaand 1049 west en zuid  €              475.984  

25 Vrijstaand 1071 oost en zuid  €              485.966  

26 Vrijstaand 855 oost  €              401.405  

27 Vrijstaand 823 oost  €              385.884  

28 Vrijstaand 792 oost  €              371.349  

29 Vrijstaand 759 oost  €              355.876  

30 Vrijstaand 603 oost  €              282.732  

31 Vrijstaand 581 oost  €              272.416  

32 Vrijstaand 569 oost  €              266.790  

33 Vrijstaand 791 oost en noord  €              382.844  
 



  

 

Voorwaarden 

• De prijzen zijn inclusief btw (thans 21%) en de notariële en kadastrale kosten voor levering 

van de grond (=vrij op naam), prijspeil juli 2022 en onder voorbehoud van wijzigingen. 

• Kijk voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de beschikbaarheid van deze kavels 

op meerstad.eu of neem contact op met de verkoopadviseur van Bureau Meerstad.  

• De klampschotbeschoeiing is onderdeel van de onroerende zaak en dient in stand gehouden 

en in goede staat onderhouden te worden. Indien nodig moet de klampschotbeschoeiing 

vervangen worden. Bij vervanging van de klampschotbeschoeiing dienen dezelfde 

materialen en kwaliteit toegepast worden, als bij de oorspronkelijke beschoeiing.  

• De kavels 2 t/m 4 en 14 t/m 33 hebben een T-steiger die in erfpacht wordt uitgegeven. De 

canon is eeuwigdurend afgekocht. Deze T-steiger ligt binnen de rietzone, is 1 meter breed 

en het aanlegdeel (de ‘T’) wordt 3 meter lang. De situering van de steigers ligt vast. De 

steiger wordt door Bureau Meerstad aangelegd.  

• Bij kavel 1 is de aanleg van een vaartuig beperkter. Het is niet mogelijk om een vaartuig 

langer dan 10 meter aan te leggen bij deze kavel. 

 

 

Disclaimer juli 2022 
“Deze prijslijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kan de prijslijst onjuistheden bevatten. Aan deze 

prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend”. 


