GROOT ZONNEHOEVE

VILLAHOEVE FASE 6
In deze folder krijgt u informatie over de 15 kavels in Villahoeve fase 6, zoals prijzen en
wijze van uitgifte. Villahoeve is onderdeel van de wijk Groot Zonnehoeve. Deze folder is
onlosmakelijk verbonden met het kavelpaspoort Groot Zonnehoeve, Villahoeve fase 6.

Uw eigen moderne woning bouwen
met veel keuzevrijheid
De kavels voor de bouw van de 11 vrijstaande
woningen en 4 twee-onder-een-kap woningen
liggen aan de Laan van Zonnehoeve. De kavels zijn
ruim en bieden door hun afmetingen volop
mogelijkheden. Aan de Laan van Zonnehoeve zijn
alleen moderne woningen toegestaan. Doordat er
weinig eisen worden gesteld aan de vormgeving van de woningen heeft u alle vrijheid om
uw droomwoning te realiseren.

Prijzen en grootte van de kavels
Kavelnummer

oppervlakte
in m2

Kavelprijs
(incl.btw)

Woningtype

kavel F6-01

629

€ 250.971

vrijstaand

kavel F6-02

555

€ 221.445

vrijstaand

kavel F6-03

401

€ 159.999

tweekapper

kavel F6-04

405

€ 161.595

tweekapper

kavel F6-05

426

€ 169.974

tweekapper

kavel F6-06

430

€ 171.570

tweekapper

kavel F6-07

551

€ 219.849

vrijstaand

kavel F6-08

602

€ 240.198

vrijstaand

kavel F6-09

627

€ 250.173

vrijstaand

kavel F6-10

670

€ 267.330

vrijstaand

kavel F6-11

590

€ 235.410

vrijstaand

kavel F6-12

584

€ 233.016

vrijstaand

kavel F6-13

576

€ 229.824

vrijstaand

kavel F6-14

566

€ 225.834

vrijstaand

kavel F6-15

588

€ 234.612

vrijstaand

•

•

•

Genoemde kavelprijzen zijn de prijzen voor 		
bouwrijpe grond inclusief 21% BTW en
exclusief overige kosten behorende bij de 		
overdracht van de grond (notaris- en
kadasterkosten).
Ook de kosten van de omgevingsvergunning
(leges) en de kosten van een duurzame
energievoorziening vallen buiten de koopsom.
De wijk Groot Zonnehoeve heeft geen
gasaansluiting. De woningen worden daarom
voorzien van een warmtepomp waarmee op
een milieuvriendelijke manier voor verwarming
van uw woning en warm water wordt gezorgd.
De kavels hebben allemaal een diepte van
circa 33 meter. De breedte van de kavels
variëren van ongeveer 16 tot bijna 20 meter 		
voor de vrijstaande kavels. Bij de kavels voor
de twee-onder-een-kapwoningen ligt de 		
breedte rond de 12 meter.

Uitgifte door loting
De volgorde van uitgifte wordt bepaald door middel
van loting. Notariskantoor Blankhart & Bronkhorst
Netwerk Notarissen verzorgt de loting voor deze
kavels.

woning dienen beide inschrijvers aanwezig te zijn.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de
verkoopadviseurs in de Kavels+Panden winkel van
de gemeente Apeldoorn.

De loting van de kavels is op vrijdag 30 november
2018 in het Van Der Valk Hotel aan de Landgoedlaan
26. Om 19.30 uur wordt de afgesloten brievenbus
met de inschrijvingen feestelijk geopend door
wethouder Detlev Cziesso in bijzijn van de notaris.
Vanaf 19.00 uur bent u al van harte welkom en staat
de koffie voor u klaar.

Voorafgaand aan de loting

Als u wordt ingeloot, kunt u direct aangeven naar
welke kavel uw voorkeur uitgaat óf u kiest om als
eerstvolgende op de reservelijst gezet te worden.
Er is geen mogelijkheid om zowel een kavel te
reserveren én een plek op de reservelijst te krijgen.

Er zijn twee soorten inschrijfformulieren
beschikbaar; één formulier voor de kavels voor
vrijstaande woningen en één formulier voor de
kavels van de twee-onder-een-kap woningen.

Bij de loting worden twee separate reservelijsten
aangemaakt; één voor de kavels van vrijstaande
woningen en één voor de kavels voor de
twee-onder-een-kap woningen.
U dient zich bij inloting een kavel of plek op de
reservelijst te kunnen legitimeren bij de notaris.
Bent u, als kavelkoper, niet in de gelegenheid om
persoonlijk bij de loting aanwezig te zijn dan kunt
u gebruik maken van een volmacht. In het geval
van een inschrijving voor een twee-onder-een-kap

Uit te geven kavels
Villahoeve fase 6

Gegadigden kunnen vanaf vrijdag 23 november 2018
10.00 uur tot uiterlijk vrijdag 30 november 12.00 uur
tijdens openingstijden van de Kavels+Pandenwinkel,
het volledig ingevulde inschrijfformulier deponeren
in de afgesloten brievenbus bij Kavels+Panden,
Stationsplein 50 te Apeldoorn.

Indien u zich wilt inschrijven voor een kavel bestemd
voor een twee-onder-een-kap woning dient u dit
samen met uw toekomstige buren te doen. U schrijft
zich dus in als duo.
U kunt zich slechts eenmaal inschrijven. Uw
gegevens worden bij inschrijving door de verkoopadviseurs genoteerd zodat wij kunnen waarborgen
dat eenieder zich éénmaal inschrijft.
Alleen de inschrijfformulieren die binnen de
tijdsperiode zijn ingediend en voldoen aan deze
voorwaarden doen mee met de loting.

Na de loting
•

•

•

•

•

In de weken na inloting wordt
er een afspraak ingepland voor een reserveringsgesprek bij de Kavels+Pandenwinkel.
Tijdens dit reserveringsgesprek maken wij
met u de reservering van 4 maanden definitief.
Bij annulering van de reservering ná het
reserveringsgesprek brengen wij u €300,in rekening.
Indien er in de periode na de loting een
annulering op een van de kavels komt, wordt
de eerste/ eerstvolgende op de reservelijst
in de gelegenheid gesteld een reservering op
de vrijgekomen kavel te nemen. Bij afwijzing
van deze vrijgekomen kavel wordt de daaropvolgende kandidaat benaderd.
Bij afwijzing van een kavel blijft uw plek op
de reservelijst gegarandeerd. Alleen bij het
in reservering nemen van een kavel of op
eigen verzoek vervalt de plek op de
reservelijst.
Na 30 november 2018 kunt u met vragen over
de beschikbaarheid van deze kavels
contact opnemen met de verkoopadviseur
van Kavels+Panden.

Contactgegevens Kavels+Panden
Stationsplein 50 te Apeldoorn
Telefoon		

055 580 2580

E-mail		

kavelsenpanden@apeldoorn.nl

Website		

www.apeldoorn.nl/kavelsenpanden

Openingstijden:
Maandag		

10.00 tot 17.00 uur

Woensdag

10.00 tot 14.00 uur

Vrijdag		

10.00 tot 17.00 uur

Dit document is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter
geen rechten worden ontleend.

Belangrijke info:
Inschrijven: 23 november 10.00 uur tot en met
30 november 12.00 uur
Loting: 30 november 19.30 uur
Neemt u uw legitimatiebewijs mee naar de loting?
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