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Betreft: Richtprijs 18 Finch studio’s 

 
 

Beste heer, mevrouw, 
 
Naar aanleiding van je gesprek met ons, tref je in dit document een richtprijs voor 
12 studio’s van 32 m2 GO en 6 smallere studio’s van 28 m2 GO. Wij zijn voor deze 
fase uitgegaan van deze opbouw van modules. In een later stadium kunnen we 
nog optimaliseren, door bijvoorbeeld de 28m2 te verlengen. Deze indicatie is puur 
voor de beeldvorming en om te sonderen of deze aanleiding geeft om het project 
naar een volgende stap te brengen. 
 
Voor dit project is het Bouwbesluit Nieuwbouw als uitgangspunt genomen. De 
bouwkosten zijn geschat voor een project inclusief een galerij, keukens, 
badkamers, fundering, wandafwerking en linoleum vloerbedekking. De woningen 
worden verwarmd middels een lucht-water-warmtepomp in combinatie met een 
electrische boiler en PV-panelen. De gevelbekleding is berekend met 
gemodificeerd hout. 
 
We zijn bij deze richtprijs uitgegaan van een standaard Finch project. Uiteraard 
zou het kunnen dat er op deze specifieke locatie specifiekere architectuur nodig 
is (kap etc.). Zowel de additionele ontwerp- als bouwkosten zijn niet 
meegenomen. Er is binnen de richtprijs geen rekening gehouden met eventuele 
toekomstige prijsfluctuaties. 
 
Richtprijs 18 Finch studio’s  
18 Finch Studio’s – 28 en 32 m2 (GO)  
1 bouwblok  
3 bouwlagen 
594 m2 BVO (indicatie) 
 

 

Bouwkosten (indicatie) 
Bouwplaats- en managementkosten    €94.431 
Appartementen met galerij en trap*    €1.057.418 
Ontwerp- en detailtekeningen tot DO-fase    €19.014 
Fundering         €35.065 
Transport en montage       €27.825 
Gebouwgebonden installaties, PV-panelen en postkast(en)  €62.580 
 
Totaal:         €1.296.333 
 
* Er kan een ISDE subsidie per woning aangevraagd worden van € 1.500,-  

Postadres: 
Javakade 440 

1019 SC Amsterdam 

 

T: +31 (0)20 89 43 43 1 

E: info@finchbuildings.com 

I: www.finchbuildings.com 
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Beknopte technische omschrijving 
 
Algemeen 
• Het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor permanente 

woningbouw 
• Rc-gevel       ≥ 5,0 m2 K/W 
• Rc-begane grond vloer     ≥ 5,0 m2 K/W 
• Rc-dak       ≥ 6,0 m2 K/W 
• U waarde kozijnen inclusief glas   ≥ 1,6 W/m2.K (HR++)  
• Epc waarde      ≤ 0,40 
• Qv10 Luchtdichtheidswaarde    ≤ 0,25 
• Ga;k luchtgeluidwaarde gevel    ≥ 21 dB  
• Dnt;a;k luchtgeluidwering vloer en wand  ≥ 52 dB  
• Lnt;a contactgeluidwering vloer en wand  ≥ 54 dB  
• Inwendige hoogte     2600mm 
• FSC/PEFC hout 
• Binnenwandafwerking brandvoortplantingsklasse D 

 
Garanties 
Bijlage A als bedoeld in artikel 9 lid 5 van de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling Nieuwbouw 2016 is van toepassing. 
 
 
Algemeen  
Alle in dit document genoemde bedragen zijn een richtprijs, waar nog geen 
rechten aan ontleend kunnen worden. Montage en transport* zijn in de prijs 
inbegrepen, evenals een fundering op staal, trap, keukens, badkamers, vloer- en 
wandafwerking.   
 
In de beschreven bouwkosten zijn geen bijkomende kosten opgenomen zoals: 
§ Bouwrijp- en woonrijp maken bouwterrein, bereik- en berijdbaarheid, 

terreinwerkzaamheden, aansluitkosten per woning voor water, elektra en 
riolering e.d.;   

§ Diverse grondonderzoeken zoals, sonderingen, funderingsadvies en 
verkennend bodemonderzoek;   

§ Bergingen en fietsenstallingen;   
§ Gebruikers specifieke inrichting, afwerking en installaties;   
§ Leges- en welstandkosten;   
§ *Eventuele additionele transportkosten m.b.t. locatie. 
§ Overige niet benoemde zaken. 

 
De beschreven bedragen zijn exclusief BTW. 
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Vervolg 
Deze indicatie is gebaseerd bepaalde uitgangspunten, die per mail en telefonisch 
zijn uitgewisseld. De mogelijkheid bestaat om hierin andere keuzes te maken. Bij 
een definitieve keuze kan een officiële aanbieding worden gedaan. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Jurrian Knijtijzer 
jurrian@finchbuildings.com | 0623731863 


