
PRIJSLIJST BlITSAERD OOST

Kavel  grond m2  water m2  totaal m2  prijs excl. BTW    prijs incl. BTW bijzonderheden

B11  1186           151    1337   €235.000         €284.350                     Bieden vanaf deze prijs

D1  1522           329    1851   €264.000           €319.440
D2  1779                200    1979   €291.500         €352.715
D3  1491           250    1741   €247.500        €299.475
D4  2759               484    3243   €470.000         €568.700  Bieden vanaf deze prijs
D5  2484               496    2980   €440.000         €532.400  Bieden vanaf deze prijs
D6  1377           185    1562   €242.000        €292.820
D7  1673           242    1915   €280.500        €339.405
D8  2030               426    2456   €330.000        €399.300

E1  2100          393    2493   €352.000        €425.920
E2  1936          236    2172   €313.500        €379.335
E3  1650          217    1867   €280.500        €339.405
E4  2963          514    3477   €470.000         €568.700  Bieden vanaf deze prijs
E5  2792          519    3311   €450.000         €544.500  Bieden vanaf deze prijs
E6  1742          144    1886   €275.000        €332.750
E7  1779          210    1989   €275.000        €332.750
E8  2272          439    2711   €330.000                    €399.300
F9  654            58      712   €155.250        €187.853
F10  824          108      932   €189.750        €229.598
F11  849          107      956   €195.250        €236.253
F12  828          107      935   €195.250        €236.253
F13  779          107      886   €184.000        €222.640
F14  607           67                     674   €143.000        €173.030
F15  866           78                    944   €198.375        €240.034
F16  838          107      945   €195.250        €236.253
F17  938          190     1128   €200.000         €242.000  Bieden vanaf deze prijs
F18  872            77      949   €186.875        €226.119
F19  774          107      881   €187.000        €226.270
F20  754          107      861   €182.600        €220.946
F21  696          108      804   €168.300        €203.643
F22  692          112                    804   €168.300          €203.643
F23  735          113                    848   €178.200        €215.622
F24  779          113                    892   €189.200        €228.932
F25  739          113                    852   €179.300        €216.953
F26  733          113                    846   €178.200        €215.622
F27  766          113                    879   €185.900        €224.939
F28  728          113                    841   €176.000        €212.960
F29  697          113                    810   €169.400        €204.974
F30  745          113                    858   €180.400        €218.284
F31  752          112                    864   €182.600        €220.946

De kavelprijzen zijn vrij op naam, dat wil zeggen dat de verkoper de kosten van de 
notariële levering voor zijn rekening neemt. Overdrachtsbelasting is niet verschuldigd. De kavels worden 
verkocht via een systeem van loting. Een ieder kan meedoen aan de loting doormiddel van het tijdig 
indienen van een inschrijfformulier. De spelregels daaromtrent worden in meibekend gemaakt.

De kavels waarbij is aangegeven “bieden vanaf deze prijs” maken geen onderdeel uit van de loting. 
Op deze kavels kan een bod worden uitgebracht. De regels daarvoor worden eveneens in mei bekendgemaakt.

LEEUWARDEN |  BOUWKAVELS



BLITSAERD |  BOUWSAAM VILLA’S

VILLA CALIDI 
v.a. €465.000*

VILLA AMARE 
v.a. €475.000*

VILLA LUNA 
v.a. €385.000*

VILLA CALAMO 
v.a. €515.000*

VILLA NOVUM
v.a. €450.000* (exclusief zij-uitbouw t.w.v. €35.000)

VILLA MAXIME 
v.a. €495.000*

VILLA LUX
v.a. €385.000*

VILLA PAGO 
v.a. €450.000*

VILLA MAGNA 
v.a. €425.000*

*Prijs is exclusief kavel- en legeskosten

Afwerkingsniveau woning:
In de basis wordt de woning opgeleverd met sanitair en tegelwerk. De wanden worden behangklaar 
opgeleverd. Voor een uitgebreide toelichting op het afwerkingsniveau van de woning verwijzen wij 
naar de technische omschrijving die u bij ons kunt opvragen.

Koopprijs is inclusief:
Bouwkosten en plankosten. Onder plankosten vallen o.a. de volgende kosten: alle adviseurs 
(architect, constructeur, adviseur bouwfysica en overige adviseurs), aansluitkosten nutsvoorzieningen, 
bouwleges voor verkrijgen benodigde vergunning(en), kosten sonderingen (vaststellen lengte heipalen). 
In de prijs is ook, inbegrepen een aantal PV-panelen dat minimaal benodigd is om aan het Bouwbesluit 
te voldoen.

Koopprijs is exclusief:
Koopsom van uw kavel, notariskosten (opstellen akte van levering en kadaster kosten), keuken, 
aansluitkosten voor telefonie en kabel. Indien u een hypotheek gaat afsluiten, houdt u dan ook 
rekening met afsluitkosten (provisie hypotheekadviseur of bank), rentekosten tijdens de bouwperiode 
en aanvullende notariskosten (opstellen hypotheekakte).

Disclaimer:
Prijslijst per 2021, onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en typefouten. Aan dit document kunnen 
geen rechten worden ontleend. De koopprijs van de woning kan nog wijzigen, bijvoorbeeld als u een 
andere woningindeling wenst of als u nog aanvullende woonwensen heeft.


