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Indicatie  
verkoopprijzen

Op deze prijslijst staat een indicatie van verkoopprijzen van de eerste 50 wonin-
gen waarmee de verkoop van de Oosterlingen start. Zodra de verkoop start zijn 
de definitieve prijzen beschikbaar. De verkoop start naar verwachting in januari 
2023. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de definitieve start 
verkoopdatum.

Presale fase 1

Type Oppervlakte Indicatie prijs V.O.N.

Studio’s en tweekamerappartement 35 m2 – 50 m2 € 375.000,– tot € 475.000,–

Tweekamer- en driekamerappartementen 55 m2 – 70 m2 € 475.000,– tot € 595.000,–

Driekamerappartementen 70 m2 –  80 m2 € 600.000,– tot € 795.000,–

Driekamer- en vierkamerappartementen 90 m2 – 120 m2 € 875.000,– tot € 1.000.000,–

Stadswoning 135 m2 € 1.250.000,– tot € 1.350.000,–

Stadswoning (grondgebonden) 160 m2 € 1.500.000,– tot € 1.600.000,–

Penthouses 155 m2 € 1.500.000,– tot € 1.600.000,–

Prijzen voor de presale geven een bandbreedte weer  
en zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. 
Wijzigingen zijn voorbehouden. Aan deze prijslijst 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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De koopsom van de woning is vrij op naam. Kosten voor de levering  en overdrachts-
belasting dan wel BTW zijn hierbij inbegrepen. Eventuele kosten voor een hypo-
theekakte (notaris en kadaster) zijn voor koper. De koopsom is exclusief eventueel 
verschuldigde uitstel- of bouwrente. 

Hypotheek
De maandlasten op basis van deze prijzen zijn persoonsafhankelijk. Voor hypo-
theekadvies en een berekening van jouw maandlasten adviseren wij je om contact op 
te nemen met de Kredieter: (020) 575 33 20. Zij zijn beschikbaar voor een vrijblijvend 
gesprek.

Aansluitingen
Bovenstaande kosten zijn exclusief aansluitkosten voor de verwarming, water en 
elektra en exclusief aansluit- en abonneekosten voor het gebruik van telefoon, tele-
visie en internet. 

Notaris
De levering vindt plaats bij CORE-notariaat in Amsterdam.

Opleveringsniveau
Alle woningen in Oosterlingen hebben een goed afgewerkte basis, met daarbinnen 
nog volop keuze voor je eigen stijl en sfeer. Bij de koop van een appartement is een 
complete keuken, badkamer en toilet inbegrepen. Meer informatie vind je bij de  
te downloaden stukken op  de website onder de naam: ‘Toelichting afwerking De 
Oosterlingen’.

Eigen grond 
De Oosterlingen wordt gebouwd op eigen grond. Dit betekent geen erfpachtkosten. 

Parkeren
Oostenburg is door de gemeente als autoluw gebied aangewezen. Een parkeerver-
gunning op straat is daarom niet mogelijk. Parkeren is mogelijk in het nabijgelegen 
parkeerhuis op Oostenburg dat door QPark wordt geëxploiteerd. Bij een aantal  
appartementen (24 stuks) kan separaat een zwerfparkeerplaats worden gekocht in 
de stallings garage. Ook zijn er huurplekken beschikbaar bij QPark. Het meest recente 
door Q-Park gecommuniceerde tarief voor het bewoners abonnement bedraagt  
€ 164,02 incl. btw per maand. Per  17 februari 2025 eindigt de indexatieregeling en 
stelt QPark de tarieven opnieuw vast. Je kunt zelf contact opnemen met QPark over 
het af sluiten van een abonnement.

Bijdrage Vereniging van Eigenaars (VvE)
Een bedrijf dat is gespecialiseerd in VvE beheer stelt een concept begroting voor de 
VvE op. De verwachting van de maandelijkse bijdrage is circa € 2,25 per meter. Dit wil 
zeggen dat de maandelijkse bijdrage voor een appartement van 80 meter gbo circa  
€ 180,- bedraagt. Dit is exclusief de huur voor warmte koude opslag. Dit betreft een 



003indicatie van de maand bijdrage per appartement. De maandelijkse bijdrage van de 
bewoners aan de VvE wordt in een later stadium door de leden van de VvE gezamen-
lijk definitief vastgesteld. 

Aanvullende kopersinformatie
Aanvullende informatie kun je vinden op de website bij downloads. 

Vragen
Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met Heeren Makelaars.
 
Heeren Makelaars
(020) 470 22 55
info@heerenmakelaars.nl


