
 
 

 

Een kavel, planning en termijnen 

Voordat u een kavel koopt, sluit u eerst een reserveringsovereenkomst. U heeft immers tijd nodig om 
voorbereidingen te treffen. Bij de Kavelwinkel kunnen ze u uitgebreid uitleggen wat de stappen zijn, maar kort 
samengevat ziet het er zo uit: 

Stappen gerekend vanaf start reservering 

1. Kosteloze kavelreservering gedurende 3 maanden. 
2. Betaalde reservering gedurende maximaal 9 maanden, na kosteloze reservering: 2,5% van de 

grondprijs1. 
3. Indienen plan voor SRV-toets binnen 6 maanden. Wanneer u de SRV-toets indient tijdens de periode 

van de kosteloze kavelreservering wordt hiervoor € 250 in rekening gebracht1. 
4. Omgevingsvergunning aanvragen binnen 12 maanden na start reservering.  
5. Koopovereenkomst binnen 12 maanden na start reservering. 
6. Aanbetaling 7,5% van de grondprijs binnen 1 maand na het tekenen van de koopovereenkomst. 
7. In bezit hebben omgevingsvergunning binnen 3 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst. 
8. Uiterlijke datum transport grond bij notaris en betalen rest koopsom binnen 4 maanden na het 

tekenen van de koopovereenkomst.  

Koopovereenkomst 

De termijnen die genoemd zijn geven u ruimte voor een goede voorbereiding. U hoeft de  termijnen echter niet 
af te wachten voordat u de volgende stap zet. Wilt u de koopovereenkomst eerder ondertekenen neem dan 
contact op met de Kavelwinkel.  

10%  aanbetaling  

Als u de kosteloze reservering verlengt na 3 maanden, doet u een aanbetaling van 2,5% van de grondprijs. Bij 
ondertekenen van de koopovereenkomst betaalt u nog eens 7,5% aan waarmee in totaal 10% is voldaan. U 
mag de laatste aanbetaling van 7,5 % doen door een bankgarantie. Bij niet tijdig betalen vervalt de 
reserveringsovereenkomst.  

Beginnen met bouwen 

Voordat het mogelijk is om te starten met de bouw, heeft u zonder uitzondering nodig: 
- Positieve SRV-toets 
- Omgevingsvergunning 
- Grond in eigendom2  
- Uitzetten kavel3  
En de bouw kan beginnen! 

 

 
1 Dit bedrag wordt bij aankoop verrekend met de koopsom van de grond. 
2 4 weken voor de overdracht bij de notaris geeft u aan de Kavelwinkel door wie de notaris van u keuze is (een Almeerse notaris geniet de 
voorkeur. 
3 Minimaal 2 weken voor start uitvoering van de bouw maakt u of de uitvoerder van de aannemer een afspraak voor het uitzetten van de 
hoekpunten van het kavel, het vloerpeil en de hoekpunten van de woning. Zie voor meer informatie het Basishandboek Zelfbouw. 

 


