
Budgetplanner zelfbouw

Kavelnummer
Datum reservering 15-3-2017

Uiterste datum betaalde reservering 15-6-2017

Uiterste datum koopovereenkomst 15-3-2018

Mijn budget is -€     

a Stichtingskosten

ex. btw incl. btw

1.0 Grondkosten 

1.1 Kavelprijs* -€          -€         

1.2 Kadastrale kosten -€          -€         

1.3 Bijkomende kosten kavel -€          -€         

Bij het ruilen van een kavel -€          -€         

Bij het splitsen of samenvoegen van een kavel -€          -€         

Aanpassing inrit -€          -€         

Totaal grondkosten -€      incl. btw

2.0 Bouwkosten

2.1 Aanneemsom** -€          -€         

2.2 Stelposten, indien opgenomen

Keuken -€          -€         

Sanitair -€          -€         

Overige stelposten -€          -€         

Totaal bouwkosten -€      incl. btw

3.0 Bijkomende kosten

3.1 Advieskosten

Architect -€          -€         

Bouwbegeleider -€          -€         

Constructeur -€          -€         

Sonderingen -€          -€         

Duurzaamheidsadviseur -€          -€         

Adviseur overig -€          -€         

Totaal advieskosten -€               

3.2 Financieringskosten

Advies- en afsluitkosten hypotheek -€          -€         

Notaris -€          -€         

Overbruggingskosten -€          -€         

Renteverlies tijdens de bouw -€          -€         

Bereidstellingprovisie -€          -€         

Taxatierapport -€          -€         

Kosten NHG -€          -€         

Totaal financieringskosten -€               

3.3 Leges en heffingen

Bouwleges omgevingsvergunning -€          -€         -€               

3.4 Aansluitkosten

Stadsverwarming -€          -€         

Gas -€          -€         

Water -€          -€         

Electra -€          -€         

Riolering -€          -€         

Drainage -€          -€         

Hemelwaterafvoer -€          -€         

Totaal aansluitkosten -€               

3.5 Overige kosten

Woningborg/SWK -€          -€         -€               

Onvoorzien -€          -€         -€               

Totaal bijkomende kosten -€      incl. btw

Totaal stichtingskosten -€   incl. btw

b Kosten die buiten de bouw- of stichtingskosten vallen
1.0 Afwerking en inrichting woning

Keuken -€          -€         

Sanitair -€          -€         

Vloeren -€          -€         

Wanden -€          -€         

Stoffering -€          -€         

1.1 Aanleg en inrichting tuin

Afwerking tuin op hoogte -€          -€         

Tuinaanleg -€          -€         

1.2 Verhuizing -€          -€         

Totaal kosten buiten stichtingskosten -€   incl. btw

Totale kosten -€   incl. btw

Resterend buget -€     

* Kavelprijzen zijn vrijgesteld van btw, m.u.v. kavels in Overgooi en De laren

** Aanneemsom en bijkomende kosten van de aannemer bestaan meestal uit de volgende onderdelen:

-materiaal en loonkosten; 

-opslagen zoals algemene kosten, winst en risico en btw

-CAR verzekering

Met deze budgetplanner kun je de kosten voor het bouwen van je droomhuis in kaart brengen. De velden kun je zelf invullen.

Een aantal kosten is een vast gegeven, andere kosten zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie en woonwensen. 

Wil je hulp bij het in kaart brengen van de kosten? 

Professionals zoals financieel adviseurs, bouwbegeleiders en architecten kunnen helpen. 

Disclaimer: dit overzicht is met zorg samengesteld, maar dient slechts als hulpmiddel en beoogd niet volledig te zijn. 

Aan de juistheid van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.


