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Prijslijst Noordereiland:   

3 vrijstaande woningen, 8 twee-onder-één-kap-woningen en 

35 rij- en hoekwoningen  
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3 vrijstaande woningen - Marina Bay 

Bouwnr. Woningtype Bijzonderheden Kaveloppervlak* Woonoppervlak* Koopsom* 

114 Marina Bay direct aan water 473 164 €  650.000 

115 Marina Bay direct aan  water 444 164 €  665.000 

116 Marina Bay direct aan water 385 164 €  645.000 

8 twee-onder-één-kap woningen - Long Island 
Bouwnr. Woningtype Bijzonderheden Kaveloppervlak* Woonoppervlak* Koopsom* 

60 Long Island wonen tuinzijde  267  162 €  450.000 

61 Long Island koken tuinzijde  263  162 €  450.000 

85 Long Island wonen tuinzijde  278  162 €  465.000 

86 Long Island koken tuinzijde  260  162 €  450.000 

88 Long Island wonen tuinzijde  325  162 €  475.000 

89 Long Island koken tuinzijde  280  162 €  465.000 

117 Long Island koken tuinzijde, direct aan water  314  162 €  565.000 

118 Long Island wonen tuinzijde, direct aan water  306  162 €  565.000 

35 rij- en hoekwoningen  - Rhode Island & Hamilton 

Bouwnr. Woningtype Woningcategorie/bijzonderheden Kaveloppervlak* Woonoppervlak* Koopsom* 

62 Westerly eindwoning  130  130 €  310.000 

63 Lighthouse rijwoning met toren  125  135 €  299.000 

64 Newport rijwoning  126  130 €  289.000 

65 Hamilton hoekwoning met zij-entree  135  140 €  327.500 

66 New England hoekwoning,  standaard dieper 129 145 €  317.500 

67 Park rijwoning met veranda 121 130 €  285.000 

68 Park rijwoning met veranda + dakkapel 120 135 €  295.000 

69 Park rijwoning met veranda 119 130 €  285.000 

70 New England hoekwoning,  standaard dieper 188 145 €  335.000 

72 Westerly hoekwoning + parkeren eigen terrein 216 130 €  345.000 

73 Vermont rijwoning  met veranda 126 135 €  308.000 

74 Westerly hoekwoning + parkeren eigen terrein 176 130 €  327.500 

75 Westerly hoekwoning, parkeren eigen terrein 214 130 €  345.000 

76 Lighthouse rijwoning met toren 129 135 €  299.000 

77 Newport rijwoning 129 130 €  290.000 

78 Hamilton hoekwoning met zij-entree 140 140 €  320.000 

79 New England hoekwoning,  standaard dieper 145 145 €  317.500 

80 Park rijwoning met veranda 116 130 €  285.000 

81 Park rijwoning met veranda + dakkapel 116 135 €  295.000 

82 Park rijwoning met veranda + dakkapel 116 135 €  295.000 

83 Park rijwoning met veranda 116 130 €  288.000 

84 New England hoekwoning,  standaard dieper 145 145 €  317.500 

90 Westerly hoekwoning 158 130 €  317.500 

91 Lighthouse rijwoning met toren 122 135 €  302.500 

92 Newport rijwoning 120 130 €  292.000 

93 Hamilton hoekwoning met zij-entree 152 140 €  325.000 

94 New England hoekwoning, standaard dieper 125 145 €  320.000 

95 Park rijwoning met veranda 118 130 €  285.000 

96 Park rijwoning met veranda + dakkapel 118 135 €  295.000 

97 Park rijwoning met veranda + dakkapel 118 135 €  295.000 

<vervolg prijslijst achterzijde> 
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Bouwnr. Woningtype Woningcategorie/bijzonderheden Kaveloppervlak* Woonoppervlak* Koopsom* 

98 Park rijwoning met veranda              117 130 €         285.000 

99 New England hoekwoning,  standaard dieper 195 145 €         335.000 

106 Westerly 
Hoekwoning, garage + pp eigen 

terrein  
276 130 €         362.500 

107 Vermont 
rijwoning met veranda, garage  + pp 

eigen terrein 
193 135 €         325.000 

108 Tiverton 
Hoekwoning, garage + pp eigen 

terrein  
299 130 €         355.000 

* Woonoppervlak in circa m² + exclusief garage.  

* Kaveloppervlak in circa m² + bouwnummer 114 t/m 118  exclusief  twee meter water uit de kade over de breedte van het   

   perceel. 

* Koopsom is vrij op naam.          

Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, hieraan kunnen echter geen rechten worden verleend. Wijzigingen en 

drukfouten zijn voorbehouden.  Genoemde prijzen zijn vast tot 01-11-2018. 

   

 

 

 

 

 
Het keuzetraject voor de geïnteresseerden 

 

In de verkoopfase van de woningen bij het project Noordereiland Waterfront in Harderwijk zijn er nog verschillende keuzes 

die u kunt maken om uw toekomstige woning ‘op smaak’ te brengen. Zo zijn er mogelijkheden met betrekking tot een 

uitbouw bij de woningen, dubbele tuindeuren etc. De standaardmogelijkheden worden  verwoord in de koperkeuzelijst. 

Maatwerkwensen zijn mogelijk in overleg met de aannemer. De makelaar beschikt ter inspiratie over voorbeelden van eerder 

gerealiseerde maatwerkwensen. 

 

Stap voor stap 

De koperskeuzelijst die u bij aankoop van de woning ontvangt, beschrijft alle mogelijkheden aanvullend op de basiswoning zoals 

omschreven in de technische omschrijving.  U wordt vanaf de aankoop van uw woning tot en met de oplevering bijgestaan door 

een woonadviseur. De woonadviseur is de schakel tussen u en de bouw, u kunt bij haar terecht voor vragen m.b.t. het meer- en 

minderwerk en andere vragen over uw nieuwe woning.  

 

Karen Holterman, de woonadviseur van Koopmans, gaat met de toekomstige bewoners om tafel om de woning door te nemen 

en de persoonlijke wensen inzichtelijk te maken. Deze afspraak wordt met u ingepland zodra de koop- en 

aannemingsovereenkomst is getekend. Uw wensen op het gebied van meer- en minderwerk kunt u tot nader te bepalen 

sluitingsdata bij hem bekend maken.  

 

Showrooms 

Het installatiewerk van de keuken kan daar waar mogelijk afgestemd worden op de door u uitgezochte keuken. De exacte 

mogelijkheden worden toegelicht in de koperkeuzelijst. Wilt u de keuken verplaatsen naar een andere locatie in de woning? Dan 

kan dat in eigen beheer na oplevering. In overleg kunnen wij het installatiewerk al wel op de goede plek monteren.  De 

badkamer is op advies en naar ervaring van onze sanitairshowroom ingedeeld en voorzien van sanitair en tegels. Zij bieden 

tevens een scala aan keuzes in sanitair en tegelwerk, zodat u de badkamer naar eigen smaak kunt “aankleden”.  Wilt u liever 

alles in eigen beheer na oplevering inrichten en uitvoeren, dan kan dat ook. 

 

Heeft u vragen waar u vooraf antwoord op wilt? Mail uw vraag naar Brandt Makelaars. 

   

De kosten die zijn in de koopsom inbegrepen zijn de grondkosten en de aanneemsom + de wettelijk verschuldigde 

omzetbelasting, de notariskosten t.b.v. het transport + inclusief sanitair + tegelwerk. 

Niet in de koopsom inbegrepen zijn de kosten voor eventueel meerwerk en de keukeninrichting, de bouwrente over de grond en 

de eventueel vervallen bouwtermijnen, alle kosten met betrekking tot het afsluiten van uw eventuele Hypotheek en  renteverlies 

tijdens de bouw, de aansluitkosten (abonnement) voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektra), telefoon en CAI. 

 

Voor meer informatie en verkoop: 

 

  

Brandt Makelaars, Verkeersweg 5, 3842 LD Harderwijk, info@brandtmakelaars.nl  

www.woneninwaterfront.nl + www.brandtmakelaars.nl 




