Bouwen in vrijheid
Keuze maken

Voordat u een kavel koopt kunt u eerst een
reserveringsovereenkomst afsluiten. Hiermee reserveert
u uw voorkeurskavel om rustig de tijd te nemen en de
voorbereidingen in gang te zetten. De kosten voor de
reservering bedragen € 605,00. Wij houden de kavel dan
4 maanden voor u vast. Bij aankoop van de kavel wordt het
reserveringsbedrag in mindering gebracht. Ziet u af van de
koop dan ontvangt u het reserveringsbedrag niet terug.

Na de reservering
Kunt u aan de slag met het ontwerp
Het Bouwteam bekijkt samen met u of het ontwerp
“GielPeetershofproof” is. Als het ontwerp
voldoet start de aanvraag voor een bouwvergunning
Nadat de vergunning is afgegeven wordt de
koopovereenkomst getekend en bent u eigenaar van
de grond
Wij meten de kavel in en u kunt starten met de bouw
De stappen in het proces lopen vaak gedeeltelijk parallel aan elkaar.

In gesprek

Het bouwen van een huis gaat niet over een nacht ijs, het vergt een goede oriëntatie en voorbereiding. U bent altijd welkom
in het Huis van de Gemeente voor een persoonlijk gesprek met de projectleider of het Bouwteam. Zij helpen u graag bij het
vormgeven van uw woning. Ook vindt u veel antwoorden op vragen op www.gielpeetershof.nl.

Bijkomende kosten

Bij zelfbouw moet u denken aan kavelkosten, bouwkosten, bouwverzekering enzovoorts. Onder bijkomende kosten vallen
onder andere advieskosten van een bouwbegeleider, architect en constructeur, aansluitingen voor nutsvoorzieningen en
legeskosten.

Een indicatie
Voorziening			Bedrag (inclusief btw)		Opmerking
Elektriciteitsaansluiting 		
€ 745,36				
Basisaansluiting t/m 3x25A, max. 25m aansluitleiding
(Enexis)				€ 20,69				Per meter extra aansluitleiding
Gasaansluiting 			
geen kosten			
In Giel Peetershof wordt geen gasleiding gelegd
(Enexis)
Wateraansluiting 			
€ 1.053,00			
Aansluiting met capaciteit van max. 2,5 m3/uur,
(WML)								max 25 meter aansluitleiding
				€ 1.503,00			Aansluiting met bouwaansluiting
Rioolaansluiting vuilwater
geen kosten			
Hier zijn geen kosten aan verbonden, gemeente
Rioolaansluiting hemelwater
geen kosten			
Peel en Maas is verantwoordelijk voor deze
Inrit/uitrit			 geen kosten			voorzieningen
Leges omgevingsvergunning
€ 369,00				
Basis gebruiksoppervlak 21 t/m 200 m²
(gemeente Peel en Maas)		
€ 5,90				
Vanaf 21 m² vermeerderd per m²
				
€ 1.432,00			
Basis gebruiksoppervlak van 201 t/m 500 m²
				€ 4,95				Vanaf 201 m² vermeerderd per m²
Kadasterkosten			€ 103,00				Bepalen voorlopige grens
(Kadaster)			€ 168,00				Tenaamstelling bij notaris
				€ 600,00				Definitieve meting door kadaster
Gemeentelijke belastingen
€ 104,80				
Rioolheffing (eigenaarsdeel)
per jaar (BsGW)			
€ 195,00				
Afvalstoffenheffing huishouden meer dan 1 persoon,
								inclusief 2 containers van 140 liter
				
€ 0,1013% van de WOZ-waarde
Onroerendezaakbelasting (OZB)
Notariskosten 			
variabel
			
Informeer bij uw notariskantoor
Disclaimer 2016
Dit overzicht is met zorgvuldigheid opgesteld en gebaseerd op een standaardsituatie. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en
kunnen afwijken. Gemeente Peel en Maas is niet verantwoordelijk voor afwijkingen.

