
Kostenopzet StartBlockwoningen
Specificatie Prijs (vanaf) Toelichting Optielijst

TYPE WONING 3 laag plat 78.559,91€         Uitgaande van 1 blok met 10 woningen 001 TRAPLADES 419,00€         
3 laag kap 79.559,91€         Uitgaande van 1 blok met 10 woningen De onderste twee traptreden op de begane grond worden
dubbel 126.059,91€      Vanafprijs Duo-block ingevuld met beveiligde (zelfsluitende) schuiflades tbv extra bergruimte

Toeslag hoekwoning (extra gevelbekleding) Per hoek 7.500,00€           Iedere hoekwoning (dus; minimaal 4 in 1 blok) 002 TV MEUBEL 772,00€         
Op de eerste verdieping wordt een TV-meubel 
gemonteerd (inclusief 3 wcd's) Kleur in overleg

FUNDERINGSKOSTEN ja 2.716,67€           Vrijwel altijd van toepassing afmeting: (LxBxH) 
funderingsbalken (in m1) 10 95,00€                Minimaal 10m1 (prijs per m1)
funderingspalen (10 m/paal) 2 250,00€              Twee palen per woning 003 KASTENWAND 2.465,00€      
extra lengte paal per stuk variabel 50,00€                Kosten extra paallengte >10m1 In de slaapkamer wordt over de gehele breedte een
grondwerk per woning (prijs per m3) variabel 35,00€                Prijs per m3 grondwerk kastenwand aangebracht. Gescharnierd,

met handgrepen. Kleur in overleg. (LxBxH: 50x300x260)
LEGESKOSTEN OMGEVINGSVERGUNNING ja 2.000,66€           Altijd minimaal 2-2,5% van woningprijs.
(geen bestemmingsplan- of ander vergunningskosten) 004 VLIZOTRAP (alleen bij puntmodel) 585,00€         

Om te toegang tot de bergruimte onder de punt te vergemakkelijken
PLANONTWIKKELINGSKOSTEN ja 1.120,00€           Architect, constructeur, sondering etc. kan er een vlizotrap worden gekozen. 

AANSLUITKOSTEN ja 2.000,00€           Elektra, water, riolering 005 VLOERAFWERKING
electra, water, riolering (stelpost) Marmeleum vloerbedekking op alle verdiepingsvloeren muv de doucheruimte 45,00€           per m2

en het toilet. Achter de voordeur wordt een schoonloopmat aangebracht.
UITVOERINGSKOSTEN ja 2.300,00€           Transport en plaatsing woning
transport en plaatsing 006 FRANS BALKON(HEKWERK)

Op de eerste en tweede verdieping is aan de buitenzijde van het draai-kiep nnb.
venster een Frans balkon te plaatsen

BERGINGEN
in een rij Lint; min. 4 2.200,00€           Prijs voor 1 berging bij 1 woning
in een blok Minstens 4 2.000,00€           Prijs voor 1 berging bij 1 woning
gezamenlijke berging Centrale ing. 1.500,00€           Prijs voor 1 berging bij 1 woning
CLT met dakterras Exclusief 9.680,00€           Prijs voor 1 berging bij 1 woning

EXTRA TOESLAG DOOR BIJZONDER ONTWERP variabel 2.500,00€           Bijv. aanvullend ontwerp houten gevel oid.

terreininrichting variabel Altijd prijsopgave op regie/nacalculatie
tuininrichting variabel

90.197,24€         Minimale prijs per woning op basis standaard gegevens

Let op: bovenstaande bedragen zijn altijd indicatief en niet 100% vast te stellen.
Offertes worden altijd door StartBlock opgemaakt, gecontroleerd en ondertekend alvorens deze naar klanten te versturen.
Tip: Per blok dienen de kosten van de hoekwoning altijd over de overige woningen in het blok verdeeld te worden. Hoe meer woningen per blok, des te lager de kosten van de hoekwoningen.
Variabele kosten zitten in de fundering, leges, planontwikkelkosten, de bergingen en de terrein- en tuininrichting. In de bovenstaande lijst zijn de bedragen richtprijzen die maximaal 5-10% kunnen afwijken. Terrein en tuin worden voorberekend,
maar op basis van regie of nacalculatie gefactureerd.


