Prijslijst vrije kavels
Broekgraaf fase 4 – 15 maart 2019

KAVEL

OPPERVLAKTE

TYPE

LIGGING

DAK

VON PRIJS INCL. BTW

8

451 m2

Vrijstaand

Landzicht

kapvorm vrij

€ 215.000

9

516 m2

Vrijstaand

Waterzicht

kapvorm vrij

€ 245.000

12

451 m2

Vrijstaand

Landzicht

kapvorm vrij

€ 215.000

13

437 m2

Vrijstaand

Landzicht

kapvorm vrij

€ 205.000

14

500 m2

Vrijstaand

Waterzicht

kapvorm vrij

€ 245.000

15

409 m2

Vrijstaand

Waterzicht

kapvorm vrij

€ 225.000

16

573 m2

Vrijstaand

Waterzicht

kapvorm vrij

€ 259.000

17

469 m2

Vrijstaand

Landzicht

kapvorm vrij

€ 215.000

18

458 m2

Vrijstaand

Landzicht

kapvorm vrij

€ 215.000

19

563 m2

Vrijstaand

Waterzicht

kapvorm vrij

€ 295.000

Van Ekeren Kuiper
Woningen & Bedrijfsmakelaars
Leerdam
tel. (0345) 632 100

Mutters Makelaardij
Leerdam
tel. (0345) 616 101

Gemeente Vijfheerenlanden
De heer M.J. van Gent
088 - 599 7560
m.van.gent@vijfheerenlanden.nl

Wat moet je weten over
bouwen in Broekgraaf?
Op de kavels in Broekgraaf ben je zo vrij als
een (ijs)vogel. Rietgedekt en nostalgisch of
juist modern, en groot of klein, bijna alles
is mogelijk bij het bouwen van je eigen
droomwoning! Uiteraard zijn er wel wat regels
waar je je aan moet houden. Ze staan in de
‘Algemene uitgifte- en verkoopvoorwaarden
particuliere woningbouw Broekgraaf fase 4’ uit
2017. Je vindt ze op www.broekgraaf.nl.
Voor het gemak: dit zijn de belangrijkste
regels:
• de maximale hoogte van de woning is 12
meter en de kapvorm is vrij;
• de woning moet binnen het bouwvlak worden
gebouwd, waarbij de voortuin minimaal 4
meter diep moet zijn;
• je hebt een bouwplicht;
• je bouwplan moet voldoen aan de eisen van
het vigerende bestemmingsplan;
• je woningbouwplan moet voldoen aan de
eisen van het Uitwerkingsplan Broekgraaf;
• je zorgt zelf voor de noodzakelijke
vergunningen;
• bij de verdere uitwerking van een bouwplan
stelt de gemeente Vijfheerenlanden
de inschakeling van een in het
Architectenregister ingeschreven architect
verplicht. De architect wordt gevraagd om in
het kwaliteitsteam zijn ontwerp persoonlijk
toe te lichten. De opdrachtgever is hierbij
uiteraard van harte welkom;
• voordat je de definitieve
omgevingsvergunning aanvraagt,
leg je jouw plan eerst voor aan het
kwaliteitsteam Broekgraaf (waarin ook de
stedenbouwkundige namens de gemeente
zitting heeft) en vervolgens aan de
welstandscommissie;
• het definitieve kavelpaspoort maakt
onderdeel uit van de verkoopovereenkomst;
• je verwerkt de vier glazen bouwstenen die je
door de gemeente aangeboden worden in je
ontwerp;
• je legt twee parkeerplaatsen op je eigen
terrein aan en bent verantwoordelijk voor het
plaatsen van de erfafscheiding;
• indien het een kavel aan het water betreft,
moet je rekening houden met de eisen en
regels van het Waterschap. De gemeente
onderhoudt de watergang, jij de beschoeiing
en het talud. De oevers worden door de
gemeente aangelegd;
• De woningen worden all-electric.

Zelf bouwen
Op een kavel bouw je onder geheel eigen regie
jouw droom. Wat er precies mag op die kavel,
vind je terug op het kavelpaspoort dat per kavel

beschikbaar is. Als je hierbij ondersteuning
wilt, kun je kiezen voor een ontwikkelende
aannemer die je in alle stappen van het proces
begeleidt. De makelaars kunnen je hier meer
over vertellen.

Inschrijven voor een kavel
Interesse in een (of meerdere!) kavel(s)?
Schrijf je dan in. Het inschrijfformulier ligt
voor je klaar bij de verkopende makelaars.
Het is belangrijk dat je het ingevulde formulier
persoonlijk en snel afgeeft bij een van de twee
makelaars en voor de uiterste inleverdatum.
Bij meerdere inschrijvingen voor dezelfde
kavel zal er geloot worden. In dat geval zal de
loting op maandag 1 april gedaan worden door
notaris Wolthuis op het stadskantoor aan het
Dr. Reilinghplein. Na loting krijg je schriftelijk
bericht van de makelaars over de uitslag.
Je betaalt na toewijzing een optiebedrag
van €150, waarvoor je van de Gemeente
Vijfheerenlanden een factuur ontvangt. Indien
jouw optie onverhoopt wordt ingetrokken,
wordt dit bedrag niet geretourneerd.
Inschrijven kan vanaf 15 maart 2019 09:00 uur
tot 1 april 12:00 uur. Daarna geldt: "wie het
eerst komt, die het eerst maalt". De uitslag
wordt schriftelijk gecommuniceerd. De
makelaar informeert je over het vervolgproces.

Kwaliteitsteam
Als je een optie op een kavel hebt genomen,
dien je binnen 4 weken schriftelijk een
schetsontwerp voor te leggen aan het
Kwaliteitsteam Broekgraaf. Als er binnen deze
termijn geen schetsplan wordt ingediend,
vervalt de optie. Als je een concept-bouwplan
hebt, moet dat in het vervolgtraject ook
getoetst worden door het Kwaliteitsteam
van de gemeente. Het Kwaliteitsteam ziet
er op toe dat alle woningen voldoen aan de
eisen die de gemeente voor Broekgraaf stelt.
Zodra het ontwerp definitief is, kan er een
omgevingsvergunning worden aangevraagd en
volgt er een formele welstandstoets. Je bent
klaar om je droomhuis te gaan bouwen!

Een kavel graag!
Heb je vragen over de gemeentekavels of wil je
een inschrijfformulier ophalen? Bel dan met:
Van Ekeren Kuiper
Woningen & Bedrijfsmakelaars
Leerdam
tel. (0345) 632 100
Mutters Makelaardij
Leerdam
tel. (0345) 616 101

