Beste belangstellende,
Bedankt voor uw aanwezigheid deze avond.
Voorkeur
Middels dit formulier kunt u uw kavel voorkeur(en) aangeven. Op de achterkant van dit formulier vindt
u de kavels, kavelgrootte en grondprijs exclusief- en inclusief BTW, en de bijkomende kosten
waarmee u rekening dient te houden wanneer u een kavel koopt.
In de laatste kolom, aangegeven met de pijl, kunt u uw voorkeur(en) aangeven. De gepresenteerde
ontwerpen kunt u terugvinden op kavelsinkampen.nl
Wij ontvangen uw voorkeur graag uiterlijk dinsdag 7 juni om 12.00 uur. U kunt het formulier ingevuld
sturen naar: m.nekeman@kampen.nl
Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mw. E. Beijer. U kunt haar bereiken via e-mailadres
e.beijer@kampen.nl of via telefoonnummer 06 481 38 995.

Let op:
Deze inventarisatie is enkel bedoeld om de inrichtingsvariant voor Zuideinderhof te bepalen. Op basis van de voorkeuren wordt
een definitief ontwerp vastgesteld. Daarna worden de kavels in verkoop gebracht. U wordt hierover actief geïnformeerd
wanneer u uw naam en (e-mail)adres invult. Het invullen van deze inventarisatie geeft geen recht op voorrang bij de
kaveltoewijzing/-loting.

Kavel

m²
Grootte ca

Grondprijs excl. BTW

Grondprijs incl.
BTW 21 %

K1

521

€ 160.207,50

€ 193.851,08

K2

287

€ 88.252,50

€ 106.785,53

K3

152

€ 46.740,00

€ 56.555,40

K4

287

€ 88.252,50

€ 106.785,53

K5

422

€ 129.765,00

€ 157.015,65

K6

418

€ 128.535,00

€ 155.527,35

K7 *

623

€ 191.572,50

€ 231.802,73

K8

335

€ 103.012,50

€ 124.645,13

K9

335

€ 103.012,50

€ 124.645,13

K10

308

€ 94.710,00

€ 114.599,10

K11

306

€ 94.095,00

€ 113.854,95

K12

792

€ 243.540,00

€ 294.683,40

K13 *

737

€ 226.627,50

€ 274.219,28

Extra

21

€ 6.457,50

€ 7.813,58

Voorkeur

* K7 mogelijkheid om nog 21 m² te kopen
* K13 mogelijkheid om nog 21 m² te kopen
Naast de grondprijs wordt er € 95,-- in rekening gebracht voor kosten kadastrale afsplitsing.
De notariskosten zijn voor rekening van de koper.
Prijspeil 2022 tot 31-12-2022.

Let op:
Deze inventarisatie is enkel bedoeld om de inrichtingsvariant voor Zuideinderhof te bepalen. Op basis van de voorkeuren wordt
een definitief ontwerp vastgesteld. Daarna worden de kavels in verkoop gebracht. U wordt hierover actief geïnformeerd
wanneer u uw naam en (e-mail)adres invult. Het invullen van deze inventarisatie geeft geen recht op voorrang bij de
kaveltoewijzing/-loting.

Uw: contactgegevens:
Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Aanvullende
vragen of opmerkingen:

Let op:
Deze inventarisatie is enkel bedoeld om de inrichtingsvariant voor Zuideinderhof te bepalen. Op basis van de voorkeuren wordt
een definitief ontwerp vastgesteld. Daarna worden de kavels in verkoop gebracht. U wordt hierover actief geïnformeerd
wanneer u uw naam en (e-mail)adres invult. Het invullen van deze inventarisatie geeft geen recht op voorrang bij de
kaveltoewijzing/-loting.

