
Verkoopgesprek

Welkom in De Ananas!



Even voorstellen…

Marjanne de Wolff – Buis 
Register Makelaar / Taxateur

Marianne Hoek 
Assistent Makelaar

Joyce Haasbroek – De Mooij 
Kandidaat Register Makelaar / Taxateur

De Raad Groep

Miranda Olyerhoek - Bouwmeester 
Medewerkster Binnendienst



Historie De Ananas



Ligging De Ananas



Ligging Appartement



Woning in Beeld



Afwerking appartement

Keuken



Afwerking appartement

Sanitair & Tegelwerk



Afwerking appartement

Wand- en vloerafwerking



Meerwerkopties



Binnentuin

Faciliteiten



Faciliteiten

Horeca



Warmte & Koeling



Parkeren 



Berging & Fietsenstalling



Start Bouw 
16 maart 2020

Start Verkoop 
14 april 2020

Verkoop 
gesprek

Koopakte 
tekenen

Eigendoms 
overdracht

Kopers 
kijkdagen

 
Oplevering  
Prognose: 
begin 2022

Bouw & Planning



Kostenoverzicht

Koopsom v.o.n.    
U dient rekening te houden met de overdrachtskosten welke uw eventuele hypotheekverstrekker berekend voor de inschrijving van de hypotheek  

Huur berging   

Abonnement Parkeerplaats 

Bijdrage verwarming en koeling (Enera Services)  

Servicekosten   
Nader door de Vereniging van Eigenaren vast te stellen 



Bij de bouw van een 
nieuwbouwwoning is het 
gebruikelijk dat u als koper 
al tijdens de bouw mee gaat 
betalen in de kosten die 
door de aannemer worden 
gemaakt voor de bouw van 
de woning.

Betaling



Betaling 

Koopsom v.0.n. 

De koopsom van een nieuwbouwwoning is opgebouwd uit 2 delen: de Grondsom en de Aanneemsom. In de Grondsom zitten de kosten 
voor de aankoop van de grond begrepen, in de Aanneemsom de kosten voor de realisatie van de woning. 

Grondsom Aanneemsom



Betaling

Koopsom v.0.n. 

De Grondsom is het eerste deel van de totale koopsom v.o.n. Deze is in zijn geheel verschuldigd op het moment dat u de woning in 
eigendom verkrijgt tijdens het transport bij de Notaris. Het overige deel van de koopsom is de Aanneemsom. De Aanneemsom voldoet 
u in termijnen tijdens de bouwperiode. Het moment waarop de termijnen zijn verschuldigd is afhankelijk van het verloop van het 
bouwproces.

Grondsom Aanneemsom

- Termijn 1: Ruwe laagste vloer gereed 
- Termijn 2: Ruwe vloer privégedeelte gereed 
- Termijn 3: Buitenspouwblad privégedeelte gereed 
etc. 



Betaling

Koopsom v.0.n. 

Na het tekenen van de koopovereenkomst gaat u doorgaans aan de slag met uw financiering. Zodra deze gereed is gaat u naar de 
notaris. Indien u financiering bij een hypotheekverstrekker nodig heeft, dan heeft u na het tekenen van de koop- en 
aannemingsovereenkomst nog 2 ontbindingsmogelijkheden: 7 dagen bedenktijd en 2 maanden financieringsvoorbehoud. Nadat deze 
termijnen zijn verstreken is de overeenkomst onherroepelijk en dient uw financiering gereed te zijn. U kunt dan naar de notaris voor 
de overdracht van het eigendom.

Grondsom Aanneemsom

Procedure na tekenen: 
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Transport bij de Notaris

- Termijn 1: Ruwe laagste vloer gereed 
- Termijn 2: Ruwe vloer privégedeelte gereed 
- Termijn 3: Buitenspouwblad privégedeelte gereed 
etc. 



Betaling

Koopsom v.0.n. 

Bij de notaris betaalt u het volledige bedrag van de grondsom én de aanneemtermijnen die op dat moment zijn verschuldigd omdat de 
bouw hiervan is gerealiseerd. 

Grondsom Aanneemsom

Procedure na tekenen: 
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Transport bij de Notaris

Notaris

- Termijn 1: Ruwe laagste vloer gereed 
- Termijn 2: Ruwe vloer privégedeelte gereed 
- Termijn 3: Buitenspouwblad privégedeelte gereed 
etc. 



Verkoopdocumentatie

www.wonenindeananas.nl/verkoopdocumentatie 



Vervolgprocedure & Optieverlenging



Bedankt voor uw aandacht. 
Heeft u nog vragen?


