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WONINGBORG GARANTIE
Uiteraard wilt u er zeker van zijn, dat  
wij uw woning in perfecte staat en 
conform hetgeen met u is overeen-
gekomen aan u opleveren. Om die 
extra zekerheid te bieden, is op uw 
woning de Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling van toepassing. 

Let op: het Woningborgcertificaat 
moet u in uw bezit hebben voordat u 
naar de notaris gaat voor de 
eigendomsoverdracht!

DE KOOPSOM
De koopsom van een nieuwbouwwoning is in 
euro’s en altijd ‘vrij op naam’ (v.o.n.), tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil 
zeggen dat de hieronder genoemde kosten, 
die met het verwerven van een eigen woning 
gemoeid zijn, in de prijs zijn opgenomen:
•   Grondkosten;
•   Bouwkosten, inclusief loon- en 
    materiaalkostenstijging;
•   Kosten voor het bouw- en woonrijp maken;
•   Kosten van de architect en overige  
    adviseurs;

De Woningborg Garantie- en 
waarborgregeling beschermt kopers 
van nieuwbouwwoningen tegen de 
risico’s van een eventueel faillissement 
van de bouwonderneming tijdens de 
bouw en bouwkundige gebreken na 
oplevering. 

Meer informatie:
www.woningborggroep.nl
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Woningborg: extra zekerheid

•   Makelaarscourtage;
•   Gemeentelijke leges de bouw 
    betreffende;
•   Omzetbelasting en of  
    overdrachtsbelasting; 
•   Aanlegkosten van water,  
    elektra, riolering, telefoon en  
    CAI. Verbruikskosten tot aan  
    de oplevering zijn uiteraard  
    voor onze rekening;
•   Kosten van het  
    waarborgcertificaat.

Niet alle kosten zijn in de ‘vrij op 
naam’-prijs opgenomen:

•   Kosten voor het aanvragen      
    en afsluiten van een  
    hypotheekgarantie;
•   Afsluitprovisie, notaris- en  
    kadasterkosten voor uw  
    hypotheek;

•   Rente tijdens de bouw;
•   Kosten voor eventuele  
    koperswensen;

VERZEKERINGEN 
Tot aan de datum van de 
sleuteluitreiking is de woning 
door de aannemer verzekerd 
tegen een groot aantal risico’s 
waaronder schade door storm 
en brand. Vanaf de oplevering 
is de woning voor uw eigen  
risico. Dat betekent dat u dan 
zelf voor verzekering van uw 
woning moet zorgen. In geval 
van een appartement zal de 
opstalverzekering onder de VvE 
vallen.

EIGENDOMSOVERDRACHT 
De eigendomsoverdracht vindt 
plaats via de notaris met een 
zogenaamde ‘akte van levering’ 
(notarieel transport) en door 
inschrijving van deze akte in de 
openbare registers. Hierin  
worden alle rechten, lasten 
en beperkingen ten aanzien 
van uw woning vastgelegd. De 
grond met eventueel daarop 
reeds gebouwde opstallen 
komt hiermee op uw naam te 
staan. Ook het eventuele  
transport van de hypotheek- 
akte, waarin de financiering is 
geregeld, wordt verzorgd door 
de notaris. De overdracht bij de 
notaris vindt plaats zo spoedig 
mogelijk nadat de eventuele 
opschortende voorwaarden zijn 
vervuld. 
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