AANKOOP
VAN EEN BOUWKAVEL
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regelen en verder te gaan met de aankoop. Vervolgens kunt u aan de
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perceel? Wanneer u de voorkeur heeft voor een woning met een
moderne uitstraling, maar de gemeente schrijft een traditionele
bouw, dan is het de vraag of het door u gewenste ontwerp uiteindelijk goedge¬keurd wordt door de gemeente.
2.	Hoe ziet uw financiële situatie eruit? Het kopen van een bouwkavel vergt een andere fi¬nancieringsopzet dan het kopen van een
be¬staande woning of het kopen van een project¬matige nieuwbouwwoning. Laat u adviseren door een adviseur die ervaring heeft
in het fi¬nancieren van zelfbouwprojecten. Naast de aan¬koop van
het perceel grond en de kosten voor de bouw van de woning zijn er
meerdere kosten. Neem dit mee in uw financieringsbehoefte. Als u
dit niet tijdig invult, kan dit vervelende gevolgen hebben.
3.	Kiest u voor een ontwerp van een catalo¬gusbouwer of wilt u een

AANKOOP VAN EEN BOUWKAVEL

3

r h i er !
e
e
s
i
l
a
e
R
h u is
m
o
o
r
d
e
j

Martinusweg 17
7391 AC Twello
0571 - 76 01 09
06 - 46 76 72 99
info@kavelteam.nl
www.kavelteam.nl

