
MODELBEGROTING 2 onder 1 kap woning - Plan Kobus

PROJECTINFORMATIE

Plannaam Plan Kobus II Datum 19-11-2018

Begeleid Particulier Opdrachtgeverschap Hegeman Bouwteam Laatst gewijzigd 23-5-2019

Aannemer Klomps Bouwbedrijf door JH

Planlocatie Plan Kobus Versie 1.0

- Gemeente Aalten

- Adres Bulsinkkamp

- Postcode

- Plaats Aalten

Kavel K18

Naam -

Bijbehorende contractstukken datum

373-Aalten-PlanKobus-K18-DO offerte volgt bij DO

373-Aalten-PlanKobus-K18-VO Tekening 13-5-2019

373-Aalten-PlanKobus-K18-VO Installatielijst 23-5-2019

373-Aalten-PlanKobus-K18-VO Stelpostenlijst 23-5-2019

Technische omschrijving Hegeman Bouwteam 14-6-2018

PROJECTKOSTEN excl. btw incl btw incl. 21% BTW

1.0 kavel grootte / totale grondkosten per m2 305                             m2 22,55% 79.832,00€                      

- grondkosten (grondovereenkomst) 305                             m2 € 210,74 64.276,86€                      77.775,00€                      V.O.N.

- notariskosten en kadastraalrecht door grondeigenaar -€                                 -€                                 

- inmeetkosten kadastraal en uitzetten door grondeigenaar -€                                 -€                                 

- sonderingen in aanneemsom -€                                 -€                                 

- bouwrijpmaken door gemeente -€                                 -€                                 

- aansluitkosten NUTS voor rekening koper 1 stelpost 1.700,00€                        2.057,00€                        

2.0 BOUWKOSTEN (aannemingsovereenkomst) prijsvast tot 30-6-2019 75,69% € 267.923,23

2.1 Bouwkosten basis woning - hoofdgebouw 180.767,24€                    218.728,35€                    

(6,3 x 10,15m. 2 laags met schilddak )

nokhoogte 10,0m.

incl. lucht water warmtepomp (gasloos bouwen)

2.2 BOUWOPTIESLIJST 

Specificaties gekozen bouwopties zie ommezijde blad 40.656,92€                      € 49.194,88

3.0 BIJKOMENDE KOSTEN STELPOST 1,75% € 6.199,88

gemeente / provincie 221.424,16€                    

- leges omgevingsvergunningvergunning  gemeente Aalten stelpost 2,80% 6.199,88€                        

- lozingsheffingen, etc. post n.v.t.

- precariokosten post n.v.t.

4.0 ONTWERP + BEGELEIDINGSKOSTEN Hegeman Bouwteam 0,00% € 0,00

stap 1 Initiatieffase in aanneemsom -€                                 

stap 2 Ontwerpfase in aanneemsom -€                                 

stap 3 Offertefase in aanneemsom -€                                 

stap 4 Omgevingsvergunning in aanneemsom -€                                 

stap 5 Overeenkomstenfase in aanneemsom -€                                 

stap 6 Installatie en bouwvoorbereiding in aanneemsom -€                                 

stap 7 de Bouw in aanneemsom -€                                 

stap 8 Oplevering en nazorg in aanneemsom -€                                 

5.0 FINANCIERINGSKOSTEN -€          € 0,00

- rente over grondkosten (eigen hypotheek) 0 % -€                                 

- rente over bouwkosten (eigen hypotheek) 0 % -€                                 

Subtotaal 100,00% 353.955,11€                    

6.0 OVERIGEKOSTEN ZELF WERKZAAMHEDEN eenheid prijs/eenheid Stelposten -€                                 

posten door koper zelf in te vullen

keuken post -€                                 

toilet beneden (sanitair+tegelwerk+montage) post -€                                 

badkamer (sanitair+tegelwerk+montage) post -€                                 

haard post -€                                 

stalen pui post -€                                 

vloerafwerking beneden post -€                                 

vloerafwerking boven post -€                                 

binnen wandafwerking post -€                                 

binnen schilderwerk (materiaal) post -€                                 

raambekleding / gordijnen etc. post -€                                 

(inbouw) kasten post -€                                 

tuin (verharding / straatwerk) post -€                                 

tuin (groen) post -€                                 

tuin (erfascheiding / schutting) post -€                                 

kosten onvoorzien post -€                                 

7.0 meer-/minderwerk -€                                 -€                                 

Subtotaal -€                                 

TOTAAL KOSTEN PER WONING incl. btw 353.955,11€            



2.2 BOUWOPTIE LIJST excl. btw incl. btw

Ruwbouw:

1 Grondverbetering + verbrede stroken 1 pst 3.698,96€                        4.475,74€                        

meerwerk grondvebetering + verbrede stroken

2 Infiltratie op eigen terrein 1 pst 1.110,00€                        1.343,10€                        

6 stuks infiltratiekratten a 300liter + overstorttegel

3 Uitbreiding achterzijde begane grond 1,2 meter (6,3m. 1 laags) l x b = 1,2 x 6,3m. 1 pst 6.750,00€                        8.167,50€                        

Aan de achterzijde  van de woning wordt op de begane grond een uitbreiding 

gerealiseerd over de volledige breedte van  1,2m diep.  De geïsoleerde 

betonvloer met  dekvloer loopt onafgebroken door, evenals de wanden en de 

verdiepingsvloer. Deze vloer wordt aan de bovenzijde geïsoleerd en afgewerkt 

met dakbedekking. Materiaal en afwerking is conform de technische 

omschrijving.

4 Erker voorgevel - groot l x b = 4,15 x 1,0m. 1 pst 7.300,00€                        8.833,00€                        

Aan de voorzijde van de woning wordt een erker gerealiseerd. De geïsoleerde 

betonvloer met  cementdekvloer loopt onafgebroken door. Het dak wordt een 

geïsoleerd  houten dak die aan de onderzijde wordt afgewerkt met gips en aan 

de bovenzijde  met bitumen . De dakrand wordt voorzien van een boeiplank, 

knellat en zinken kraal, gelijk aan de woning. De afwerking van de materialen is 

conform technische omschrijving.

5 Geisoleerde bijkeuken l x b = 2,7 x 4,15m. 1 pst 16.900,00€                      20.449,00€                      

Naast de woning wordt een geisoleerde bijkeuken van 2,7 x 4,15m gerealiseerd. 

Op de basis fundatie(eventuele aanpassing hierin verrekenbaar), komt een 

geïsoleerde betonvloer met  dekvloer. Het buitenspouwblad is een geisoleerde 

spouwmuur, conform woning. Het dak wordt een kanaalplaatvloer met isolatie 

en bitumen. De dakrand wordt voorzien van een boeiplank, knellat en zinken 

kraal, gelijk aan de woning. De afwerking van de materialen is conform 

technische omschrijving. De installaties conform installatielijst.

Buitenkant:

6 Betonnen spekband 14,95 m2 391,67€                           473,92€                           

Meerprijs spekband t.o.v. terugliggende kopse rol

7 Betonnen vensterbanken i.p.v. gemetseld nihil -€                                 -€                                 

gew 8 Buitenkozijnen uitvoeren in Kunststof 1 pst 2.350,00€                        2.843,50€                        

Het uitvoeren van de buitenkozijnen en deuren in kunststof (profiel Veka Softline 

116NL). Prijs is incl. folie aan de buiten en binnenzijde. Kleur Wit 

(overeenkomstig RAL9010)

Kozijnen en deuren worden uitgevoerd met standaard aluminium beslag. Deuren 

zijn samengestelde deuren met een kader en sandwichpaneel.

gew 9 Topgevel v.v. donker metselwerk gelijk aan plint i.p.v. hout nihil -€                                 -€                                 

stelpost gevelsteen 450,-/1000

Binnenkant:

-

Installaties:

10 Stelpost PV panelen 1 stelpost 1.950,00€                        2.359,50€                        

In de basis berekening is uitgegaan van 4 stuks PV panelen. Nadat het ontwerp 

definitief is wordt de EPC berekening uitgevoerd. Conform bouwbesluit moet de 

epc norm van 0,4 worden behaald. Eventueel meer- of minder PV panelen 

worden met koper verrekend.
Afbouw:

-

48.945,26€                      

Woningborg over de opties 0,51% 249,62€                           

TOTAAL BOUWOPTIE LIJST € 49.194,88

Subsidiemogelijkheden voor de warmtepomp kunt u bekijken op; 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-

isde/voor-welke-apparaten-geldt-de-isde-1/warmtepompen

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/voor-welke-apparaten-geldt-de-isde-1/warmtepompen
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/voor-welke-apparaten-geldt-de-isde-1/warmtepompen

