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WONENAANDESTATIONSSTRAAT.NLInteresse?

Bnr. GBO Verkoopprijs 
V.O.N.

Woonlaag Type Ligging 
buitenruimte

Berging

Bnr. 1 ca 82 m2     € 385.000,- BGG Hoek West 5 m2

Bnr. 2 ca 81 m2     € 382.500,- BGG Hoek Oost 5 m2

Bnr. 3 ca 69 m2    € 325.000,- BGG Hoek Zuid 5 m2

Bnr. 4 ca 58 m2    € 277.500,- BGG Tussen Zuid 5 m2

Bnr. 5 ca 52 m2     € 262.500,- BGG Hoek Zuid 5 m2

Bnr. 6 ca 87 m2    € 395.000,- 1e Verd. Hoek West 5 m2

Bnr. 7 ca 87 m2    € 395.000,- 1e Verd. Hoek Oost 5 m2

Bnr. 8 ca 69 m2     € 325.000,- 1e Verd. Hoek Zuid 5 m2

Bnr. 9 ca 58 m2     € 262.500,- 1e Verd. Tussen Zuid 5 m2

Bnr. 10 ca 59 m2    € 262.500,- 1e Verd. Hoek Zuid 5 m2

Bnr. 11 ca 81 m2    € 399.000,- 2e Verd. Hoek West 5 m2

Bnr. 12 ca 81 m2     € 399.000,- 2e Verd. Hoek Oost 5 m2

Bnr. 13 ca 64 m2    € 325.000,- 2e Verd. Hoek Zuid 5 m2

Bnr. 14 ca 57 m2    € 262.500,- 2e Verd. Tussen Zuid 5 m2

Bnr. 15 ca 54 m2   € 262.500,- 2e Verd. Hoek Zuid 5 m2

Parkeerplaatsen te koop voor € 7.500, - V.O.N.
De negen parkeerplaatsen zijn gesitueerd naast het gebouw en zullen als eerste aangeboden worden aan de bouwnummers: 
1•2•3•6•7•8•11•12•13, waarna de overige bouwnummers de mogelijkheid krijgen om een parkeerplaats te kopen.

 Prijzen zijn incl. tegelwerk en sanitair, excl. keuken
 Prijzen zijn exclusief servicekosten/bijdrage VVE
 De opgegeven oppervlakten zijn indicatief
 Prijzen per 1 september 2022

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.



Voor de toewijzing van de sociale 
koopappartementen gelden de volgende 
spelregels: 
Woningzoekenden uit de gemeente Hardinxveld-
Giessendam  krijgen in principe voorrang om in 
aanmerking te komen voor een sociale koopwoning in 
de gemeente. Deze restrictie geldt voor de volgende 
bouwnummers: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, en 15.
Daarnaast is een anti-speculatiebeding en een 
zelfbewoningsplicht van zes (6) jaar van toepassing. Ten 
allen tijden geldt een maximale inkomenseis met een 
maximale inkomensgrens voor het (gezamenlijk) bruto 
huishoudinkomen van € 60.000,-.
 
Deze bouwnummers worden bij de start van de 
verkoop de eerste dertien (13) weken aangeboden aan 
woningzoekenden waarvoor het volgende geldt:
•  Koper is ten tijde van tekenen van de overeenkomst niet 

ouder dan 38 jaar;
•   Koper is ten tijde van tekenen van de overeenkomst 

woonachtig in de gemeente Hardinxveld-Giessendam of 
geboren in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

•    Het appartement betreft de 1e koopwoning van de 
koper.

•  Het appartement mag alleen door de koper zelf bewoond 
worden.

•  Anti-speculatiebeding* geldt voor de woningen 3,4,5, 
8,9,10,13,14,15 en de koper verplicht zich de koopwoning 
niet aan derden te zullen doorverkopen voor een periode 
van 6 jaar.  

Het betreft een kettingbeding, dus bij eventuele verkoop 
van de woning gaat de werking van het beding over op de 
nieuwe koper. Tevens geldt onderstaande verrekening:
 •  Indien de koper het appartement binnen 0 tot 4 

jaar na oplevering wil verkopen dan is 75% van de 
overwaarde voor de ontwikkelaar bij minimaal 6% 
overwaarde;

 •  Indien de koper het appartement binnen 4 tot 6 
jaar na oplevering wil verkopen dan is 50% van de 
overwaarde voor de ontwikkelaar bij minimaal 6% 
overwaarde;

 •   Indien de koper het appartement na 6 jaar na 
oplevering dan hoeft er geen overwaarde meer 
afgedragen te worden aan de ontwikkelaar.

*) afkoop van het anti-speculatiebeding is eventueel 
mogelijk, dit kunt u in overleg met de makelaar voor een 
vastgesteld bedrag regelen.
 
Wanneer er na 6 weken nog woningen beschikbaar zijn 
c.q. onverkochte woningen over blijven, worden deze op de 
vrije markt aangeboden.

Op deze manier wordt niemand uitgesloten. Bij veel 
belangstelling en meer inschrijvingen dan de beschikbare 
woningen, zal door toewijzing de verdeling van het aantal 
beschikbare woningen geschieden.
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