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Stel uw eigen woning samen in Easterlittens
In Easterlittens kunt u uw eigen woning samenstellen op basis van uw eigen budget. Op de
locatie Balthasar Beckerstrjitte en de Huylkensteinstrjitte worden bij voldoende kopers de
woningen gebouwd. Bij het samenstellen van de woning heeft u de vrijheid voor de grootte, de
indeling en het afwerkingsniveau van de woning. Ook kunt u uw woning uitbreiden of
verlengen. Met een eenvoudig rekenmodel op www.bouwiewoning-easterlittens.nl kunt u
vooraf berekenen wat de door u gewenste woning gaat kosten.

Wat houdt het in?
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De basiswoning is een complete afgewerkte woning die u op www.bouwiewoningeasterlittens.nl kunt samenstellen. U kunt hierbij uit een vaste menukaart verschillende
keuzes (standaard modules) maken.

Naar wens kunt u de woning uitbreiden met een aantal standaard modules, zoals verlengen,
verbreden, dakkapel, bijkeuken, garage en/of luifel.
In een 1" gesprek maakt u samen met TT-kopersbegeleiding en de architect nog keuzes uit:
kleur van baksteen, keuzes in raamopeningen en indeling van de begane grond.
Op basis van de website en het L" gesprek is voor u meteen duidelijk wat de woning moet
kosten. Met deze informatie kunt u de financiering voor uw woning regelen.
Door de vaste bouwmogelijkheden blijft de prijs laag.
De basiswoning is er al vanaf € 130.000 v.o.n.
Elkien levert grond aan de aannemer. De aannemer is contractpartij voor de koper.

Mogelijkheden
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Verschil lende plattegronde n
Rijwonin gen of tweeka p pers
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Grootte van de woningen
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Versch il lende vaste keuzemogel ijk-
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Lage goot (bestemmingsplan)
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Verkaveling op grond van aanbieding en
afhankelijk van de vraag
Bouwen per blok

heden in ramen, deuren, stenen
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Meer informatie op www.bouwiewoning-easterlittens.nl.

Voorwaarden
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De woningen zijn bestemd voor sociale koop. De minimumprijzen van de woningen zíjn ca.

€ 130.000 (voor een tussenwoning) en € 145.000 (voor een hoekwoning).
U kunt keuzes maken uit een vaste menukaart. Deze menukaart vind u op de website.
De menukaart geeft een vaste prijs compleet zónder keuken.
Na het koopcontract kunt u desgewenst ook meer- en minderwerk regelen.
Principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt' geldt.
Partijen bepalen procedure toewijzing van woning.
U heeft recht op maximaal 1 x een voorgesprek van circa 1 uur.
Kopers moeten na het voorgesprek met een offerte van een hypotheekverstrekker kunnen
aantonen dat zij de woning kunnen financieren.
Op de woning geldt een anti-speculatiebeding van 5 jaar.
IOO% verkoop per blok/rij inclusief omgevingsvergunning is noodzakelijk voordat er
daadwerkelijk gebouwd wordt. Welstand en vergunningen moeten geregeld zijn.

Heeft u interesse?
U kunt u

tot

1 mei aanmelden voor deelname bij TT-kopersbegeleiding.
Uiterlijk voór l juni krijgt u bericht aan wie de woningen worden toegewezen.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Miranca van der Tol van
TT- kopersbegelei d i ng:

o

Telefoon: 0512

o

info@tt-kopersbeeeleidine.nl

-

546 892 of 06

- 512 91 598

Meer informatie op www.bouwiewoning-easterlittens.nl.

