
MODELBEGROTING vrijstaande woning - Berghege Zutphen

PROJECTINFORMATIE

Plannaam het Berghege Datum 1-3-2018

Begeleid Particulier Opdrachtgeverschap Hegeman Bouwteam Laatst gewijzigd 26-7-2018

Aannemer Klomps Bouwbedrijf door JH

Planlocatie Zutphen Versie 1.0

- Gemeente Zutphen

- Adres Berghegelaan

- Postcode

- Plaats Zutphen

Kavel 3

fam. -

Bijbehorende contractstukken datum

nr-Zutphen-K3-DO Offerte volgt bij DO

nr-Zutphen-K3-SO Tekening de Laene Z1.0 12-3-2018

nr-Zutphen-K3-SO Installatielijst 26-7-2018

nr-Zutphen-K3-SO Stelpostenlijst 26-7-2018

Technische omschrijving Hegeman Bouwteam 14-6-2018

PROJECTKOSTEN excl. btw incl btw incl. 21% BTW

1.0 kavel grootte / totale grondkosten per m2 605                                m2 40,41% 214.632,00€                      

- grondkosten (grondovereenkomst) 605                                m2 € 350,00 174.855,37€                      211.575,00€                      V.O.N.

- notariskosten en kadastraalrecht 1 stelpost 826,45€                              1.000,00€                          

- inmeetkosten kadastraal en uitzetten door grondeigenaar -€                                    -€                                    

- sonderingen in aanneemsom -€                                    -€                                    

- bouwrijpmaken door grondeigenaar -€                                    -€                                    

- aansluitkosten 1 stelpost 1.700,00€                          2.057,00€                          

2.0 BOUWKOSTEN (aannemingsovereenkomst) 58,16% € 308.876,94

2.1 Bouwkosten woning - Voorbeeldontwerp de Laene Z1 238.197,26€                      288.218,68€                      

(7,6 x 11,35m. 1 laag met zadeldak)

incl. 1 dakkapel (2,4x1,2x1,6m.) en 2 dakramen (78 x 98 cm)

incl. lucht water warmtepomp (gasloos bouwen)

2.2 BOUWOPTIESLIJST 

Specificaties gekozen bouwopties zie ommezijde blad 17.072,94€                        20.658,26€                        

3.0 BIJKOMENDE KOSTEN 1,43% € 7.598,37

gemeente / provincie € 308.876,94 STELPOST

- leges bouwvergunning gemeente Zutphen - legesverordening (2017) 2,27% 7.011,51€                          

- leges welstand gemeente Zutphen - legesverordening (2017) 1,90 ‰ 586,87€                              

- lozingsheffingen, etc. post n.v.t.

- precariokosten post n.v.t.

4.0 ONTWERP + BEGELEIDINGSKOSTEN Hegeman Bouwteam 0,00% € 0,00

stap 1 initiatieffase in aanneemsom -€                                    

stap 2 Ontwerpfase in aanneemsom -€                                    

stap 3 Offertefase in aanneemsom -€                                    

stap 4 Omgevingsvergunning in aanneemsom -€                                    

stap 5 Overeenkomstenfase in aanneemsom -€                                    

stap 6 Installatie en bouwvoorbereiding in aanneemsom -€                                    

stap 7 de Bouw in aanneemsom -€                                    

stap 8 Oplevering en nazorg in aanneemsom -€                                    

5.0 FINANCIERINGSKOSTEN -€           € 0,00

- rente over grondkosten (eigen hypotheek) 0 % -€                                    

- rente over bouwkosten (eigen hypotheek) 0 % -€                                    

Subtotaal 100,00% 531.107,31€                      

6.0 OVERIGEKOSTEN ZELF WERKZAAMHEDEN eenheid prijs/eenheid Stelposten -€                                    

posten door koper zelf in te vullen

keuken post -€                                    

toilet beneden (sanitair+tegelwerk+montage) post -€                                    

badkamer (sanitair+tegelwerk+montage) post -€                                    

haard -€                                    

stalen pui -€                                    

vloerafwerking beneden m2 -€                                    

vloerafwerking boven m2 -€                                    

binnen wandafwerking post -€                                    

binnen schilderwerk (materiaal) post -€                                    

raambekleding / gordijnen etc. post -€                                    

(inbouw) kasten -€                                    

tuin (verharding / straatwerk) post -€                                    

tuin (groen) -€                                    

tuin (erfascheiding / schutting) post -€                                    

kosten onvoorzien post -€                                    

7.0 meer-/minderwerk -€                                    -€                                    

Subtotaal -€                                    

TOTAAL KOSTEN PER WONING incl. btw 531.107,31€              

de Laene Z1



2.2 BOUWOPTIE LIJST excl. btw incl. btw

Ruwbouw:

1 Stelpost fundatie/bemalen/grondverbetering 1 stelpost 3.000,00€                          3.630,00€                          

moet nog berekend worden adhv sonderingen

2 Geisoleerde bijkeuken l x b = 2,7 x 4,15m. 1 pst 11.600,00€                        14.036,00€                        

Naast de woning wordt een geisoleerde bijkeuken van 2,7 x 4,15m gerealiseerd. Op 

de basis fundatie(eventuele aanpassing hierin verrekenbaar), komt een geïsoleerde 

betonvloer met  dekvloer. Het buitenspouwblad is een geisoleerde spouwmuur, 

conform woning. Het dak wordt een kanaalplaatvloer met isolatie en bitumen. De 

dakrand wordt voorzien van een boeiplank, knellat en zinken kraal, gelijk aan de 

woning. De afwerking van de materialen is conform technische omschrijving. De 

installaties conform installatielijst.

Buitenkant:

-

Binnenkant:

-

Installaties:

3 Stelpost PV panelen 1 stelpost 2.386,31€                          2.887,44€                          

In de basis berekening is uitgegaan van 4 stuks PV panelen. Nadat het ontwerp 

definitief is wordt de EPC berekening uitgevoerd. Conform bouwbesluit moet de epc 

norm van 0,4 worden behaald. Eventueel meer- of minder PV panelen worden met 

koper verrekend.
Afbouw:

-

16.986,31€                        20.553,44€                        

Woningborg over de opties 0,51% 86,63€                                104,82€                              

TOTAAL BOUWOPTIE LIJST 17.072,94€                        € 20.658,26


