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Inhoud 

 

• Welkom en Opening – Peter Krol van BrabantWonen 

• Klushuis concept, Urbannerdam en Hulshof Architecten 

• Voorstel 6 Klushuizen in een bouwgroep – Ineke Hulshof 

• Aankoop prijzen, programma van eisen, financiering, 

doelgroep en financieringseis 

• Verkoopprocedure en planning, start inschrijving 1 september! 

• Informatie 

• Kijkdagen 

• Vragen 

Programma 



Bewoners 

investeren in 

de identiteit 

van de stad; 

Klus koop. 

 

Motieven: 

1. Betrokken 

bewoners 

2. Verwaarloosde 

huizen 

3.   Nieuwe economie 
 

Klushuizen concept 



Schatgraven 

 

Gebruiker  

bepaalt 

 

Opwaarderen 

 

SLOW, korte 

collectieve 

geldstromen 

De Methode 



De bewoners, elk huis is anders 



Bijzondere projecten Hulshof Architecten 



Martijn Kok                         Suleika Tjon 

  De groepbegeleiders van Urbannerdam 



Onafhankelijke begeleiding van de kopersgroep bij:  

• Het ontwikkelen van de plannen 

• Oprichten Vereniging van Opdrachtgevers 

• Kostenverdeling 

•   Voorbereiden van vergaderingen 

•   Advies bij selectie adviseurs en aannemer 

•   Sturen op voortgang en planning    

•   Vraagbaak  

 

Wat kun je van ons verwachten 



Klushuis concept Bossche Pad 

Welke mogelijkheden zijn er in het Bossche Pad 

 

Analyse bestaande situatie 

 

Herverkaveling om betere woningen te realiseren 

 

Verkoop woon kavel met opknap plicht met de kopersgroep 

 

Vorming kopersvereniging voor plan ontwikkeling 

 

Kopersvereniging wordt vereniging van eigenaren, V.V.E. 

 

Kosten verdeelsleutel op basis van toekomstige v.v.e. 

splitsing en nu noodzakelijke investerings onderdelen. 

 

 

 



Locatie analyse 

De oorspronkelijke situatie  ca. 1928 



Locatie analyse 

De oorspronkelijke situatie  ca. 1928 



Huidige situatie 

Locatie analyse 

Bossche Pad 



Locatie analyse 

Bestaande 

situatie casco 

 

Al vervangen 

kozijnen 

voorzien van 

Renovatie 

glas 



Locatie analyse 

Bestaande situatie begane grond 



Bestaande situatie 1e verdieping 

Locatie analyse 



Begane grond voorstel nieuwe situatie 



1ste verdieping voorstel nieuwe situatie 



Plattegrondstudie 

Voorbeeld: woningindeling 

6 woningen, 3 op de begane grond 

 



Voorbeeld: woningindeling 

6 woningen, 3 op de 1e verdieping 

Plattegrondstudie 



Voorbeeld: woningindeling 

6 woningen, 3 op de 1e verdieping met uitbouw optie 

Plattegrondstudie 



Voorbeeld: woningindeling 
6 woningen, dakterrassen als optie 

Plattegrondstudie 



Impressie mogelijk resultaat 

Zes klushuizen 

in een bouwgroep 





Definitie Basisplan en individueel afbouwplan 

-Een basisprogramma voor het hele project, gezamenlijk omdat 

dit goedkoper is en overal gelijke kwaliteit oplevert. 

-Elk huis, hoogwaardige isolatie, centrale verwarming, nieuwe 

water, gas en electrische installaties en voorzieningen.  

 

-De kopers hebben het recht de huizen individueel af te werken 

maar moeten wel aan de eisen van het bouwbesluit voldoen.  

-Elke koper krijgt na de oplevering van het basisplan zes 

maanden de tijd om het huis af te maken, zelf of met een 

aannemer.  

 

- De afwerking betreft de keuken, het sanitair, de binnenmuren 

en alle andere afwerkingen.  

 

Basisplan 



Basisplan uitvoering Eindstaat met individueel de uitbouw  



Financieringseis vanaf ca. € 143.000,- 

 

Van 67 m2 tot 79,5 m2 woonoppervlakte, met uitbreidingen 

bovenwoningen van 4 tot 7,5 m2 mogelijk. 

Basisprijs aankoop inclusief voorbereidingskosten 

 Kavel 1 

€ 68.000 

Kavel 2 

€ 67.000 

Kavel 3 

€ 66.000 

Kavel 4 

€ 64.000 

Kavel 5 

€ 60.000  

Kavel 6 

€ 62.000 

4        5     6 
 
1        2     3 



Kosten overzicht incl. btw 

Verkoop 

prijs 

Kavel 1 

€ 68.000 

 

Kavel 2 

€ 67.000 

Kavel 3 

€ 66.000 

Kavel 4 

€ 64.000 

Kavel 5 

€ 60.000  

Kavel 6 

€ 62.000 

Financierings 

eis 

€170.000 €159.000 €165.000 €154.000 €143.000 €149.000 

Bouwkosten 

basisplan 

indicatief 

€ 90.000 € 80.000 € 87.000 € 78.000 € 71.000 € 75.000 

Afbouw 

Kosten 

indicatief 

€ 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 

 

Optie dak 

terras 

€ 5000 € 5000 

 

€ 5000 

 

Kosten inclusief BTW indicatief 

BTW tot 1 juli 2015 op de arbeid is 6%, gemiddeld 15% 



Kosten en financiering 

 Bruto maandlasten € 251,77 

Op basis van een leningsbedrag van € 25.000,00 

Looptijd van de lening 10 jaar 

 Rente (vast gedurende de gehele 

looptijd) 
3,60 % 

 Afsluitkosten € 500,00 

 Totale kosten lening € 30.212,40 

 Jaarlijks kostenpercentage 4,40 % 

 

Mogelijkheden laagrente lening duurzame investering bij bruto inkomen van  

€ 39.000,-/jr en hypotheek van € 130.000,-. Totaal lening € 155.000,- 



Kosten verdeel sleutel 

Basisplan als V.V.E. te ontwikkelen voor jong en oud 

 

Kopersvereniging tijdens de planontwikkeling wordt V.V.E. 

 

Kosten toedeling bouwkundige kosten op basis van m2 en 

taxatie eindwaarde. Urbannerdam werkt dit samen met Hulshof 

Architecten uit 

 

Raming bouwkosten basisplan is de basis voor de 

financieringseis. 

 



Kosten verdeel sleutel 

Uitgangspunt is zelfwerkzaamheid kopers in: 

-Organiseren vereniging 

-Ontwikkelen gezamenlijk plan voor uitvoering bouwbedrijf 

-Ontwikkeling eigen huis indeling 

-Aanbesteding gezamenlijk plan op maat voor eigen plan 

-Afbouw individueel, zelf of met aannemer naar keuze 

 

In de koopsom is het begeleiden van de kopersgroep, het 

architectenwerk, notariskosten, omgevingsvergunning en 

aansluitkosten begrepen en verdeeld, taxaties individueel niet! 

 

Subsidies: Monumenten, energie en ….starterslening? 



Verkoop procedure 

Werving kopers   

Inschrijving start 1 september, kijkdagen 25 augustus en 6 

september 

Loting en woningkeuze op  22 september 

Koopovereenkomst per koper 1 

Inwerktraject kopers - excursies, workshop, 

smaakverkenningen 

Ontwerpfase  - volumekeuze    

   

Bouwvoorbereidingsfase, aanbesteding     

Kosten zekerheid en financiering   

Bouwvergunning en aanneemsom 
 



Juridische levering per koper  2,  binnen max. 12 maanden na 

(1)  

•Betaling aankoopsom aan BrabantWonen 

•Sluiten aanneemovereenkomst per koper basisplan aandeel 

•Feitelijke levering aan koper en van koper voor uitvoering aan 

aannemer 

 

Binnen 18 maanden na levering, (2),  

bewoning goedgekeurd en ingeschreven. 



planning 

Informatie 

 

Verkoop brochure 

Voorwaarden 

Inschrijfformulier 

Programma van Eisen 

 

www.brabantwonen.nl 

www.mijneikendonk.nl 

 

 

 

http://www.brabantwonen.nl/
http://www.mijneikendonk.nl/


planning 

Kijkdagen; 6 september van 14.00 tot 17.00 uur 

Loting   22 september   

Najaar 2014  Koopovereenkomsten  

   Ontwerpfase 

Najaar 2014  Vergunningsaanvraag 

Voorjaar 2015 Aanbesteding 

   Formele koop en overdracht 

   Start uitvoering basisplan 

Najaar 2015  Oplevering basisplan 

Winter 2015-2016 Afbouw individueel 

Voorjaar 2016 Wonen 



4        5     6 
 
1        2     3 

VRAGEN 


