
Brochure "Vrije kavels De Oostergast, fase 2D-a (oost)" 



Voor u ligt de nieuwste brochure met betrekking tot de vrije kavels in De Oostergast, Fase 2D-a (oost). In mei 2017 hebben we reeds 12 
kavels te koop aan mogen bieden. Hiervoor was een hoop belangstelling. Ook ditmaal bieden we weer 12 vrije kavels te koop aan. Allen 
weer gelegen in Fase 2D-a van De Oostergast. 

In deze brochure treft u de meest belangrijke informatie met betrekking tot de vrije kavels in de Oostergast. In deze brochure wordt onder 
meer weergegeven op welke wijze u concreet in aanmerking kunt komen voor een van de aangeboden kavels en is van iedere kavel de 
belangrijkste informatie weergegeven. De inhoud van de brochure is als volgt samengesteld:

- Kavelprijzen
- Kavelkaarten en informatie

Wenst u ook met ons de financiële zaken zoals hypotheekmogelijkheden te bespreken dan is een afspraak snel gemaakt.

Met vriendelijke groet, 

Dijkstra Makelaardij & financieel advies

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u, namens de verkoper, over de vrije kavels in: 

Hein BuistAlbert DijkstraDouwe DijkstraOtto Dijkstra

### ADRES WONING ### De Oostergast te Zuidhorn

 

De brochure is met de meeste zorg samengesteld, doch wij kunnen niet garant staan voor eventuele druk, schrijffouten, afwijkende 

tekeningen en bedragen.



Dijkstra Makelaardij & Financieel Advies

Heeft u interesse in één van de vrije kavels? Dan is het natuurlijk fijn om te weten wat uw mogelijkheden 
zijn. Niet alleen de mogelijkheden voor een hypotheek zijn dan belangrijk, het is ook belangrijk om te 
weten wat uw eigen, huidige, woning waard is.
 
Hypotheekadvies
Dijkstra Makelaardij & Financieel Advies is een full-service makelaarskantoor. Naast makelaarsdiensten 
bieden we ook hypotheekadvies. Onze eigen hypotheekadviseur Hein Buist komt graag vrijblijvend met 
u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Tijdens een vrijblijvende afspraak wordt inzichtelijk 
gemaakt welke mogelijkheden er zijn voor financiering en mogelijk aanvullende financieringen voor 
duurzaamheid er beschikbaar zijn.
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Hein Buist, Erkend Hypotheekadviseur 
van Dijkstra Makelaardij & Financieel Advies. Dit kan via 0594 – 501 501 of via hein@dijkstramakelaardij.nl
 
Vrijblijvende waardebepaling
Voor het berekenen van de mogelijkheden is het belangrijk om te weten wat uw huidige woning waard is.
 
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om een waardebepaling van uw huidige woning te doen en u 
van advies te voorzien over de verkoopmogelijkheden. Uiteraard kunt u ook van die gelegenheid gebruik 
maken om meer vragen te stellen over de verschillende kavels of het proces daaromheen.

Wilt u een vrijblijvende waardebepaling van uw woning aanvragen? Neem dan contact op met ons kantoor. 
Dit kan via 0594 – 501 501 of via info@dijkstramakelaardij.nl



Kavels en prijzen

Kavelnummer: 19
Prijs: € 111.424,- v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 20
Prijs: € 150.361,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 21
Prijs: € 150.123,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 22
Prijs: € 146.070,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 23
Prijs: € 145.117, - v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 24
Prijs: € 113.414,- v.o.n. - verkocht

Kavelnummer: 25
Prijs: € 133.198,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 26
Prijs: € 124.140,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 27
Prijs: € 130.576,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 28
Prijs: € 224.017,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 29
Prijs: € 109.838,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 30
Prijs: € 109.838,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 31
Prijs: € 166.083,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 32
Prijs: € 156.933,- v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 33
Prijs: € 130.686,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 34
Prijs: € 129.001, - v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 35
Prijs: € 149.709,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 36
Prijs: € 140.800,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 37
Prijs: € 161.508,- v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 38
Prijs: € 157.414,- v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 39
Prijs: € 124.426,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 40
Prijs: € 146.819,- v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 41
Prijs: € 136.225,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 42
Prijs: € 141.522,- v.o.n. - onder optie



Kavel 19

Kavelnummer:    19
Kaveloppervlakte:    458 m2
Prijs:      € 111.424,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het oosten

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Wonen aan de Hof

Beeldkwaliteitseisen:    goothoogte max. 7m 

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 31

Kavelnummer:    31
Kaveloppervlakte:    685 m2
Prijs:      € 166.083-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het noorden, aan de voorzijde gelegen aan dorpsweide.

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Dorpsweide

Beeldkwaliteitseisen:    goothoogte max. 7m beeldbepalende zone, dwars- en langskap   
     toegestaan. 

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 32

Kavelnummer:    32
Kaveloppervlakte:    647 m2
Prijs:      € 156.933,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het westen, aan de voorzijde gelegen aan natuureiland.

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Grondberging 

Beeldkwaliteitseisen:    goothoogte max. 7m, dwarskap verplicht, beeldbepalende zone. 

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 33

Kavelnummer:    33
Kaveloppervlakte:   538 m2
Prijs:      € 130.686,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het westen

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Hof

Beeldkwaliteitseisen:    goothoogte max. 7m, dwarskap verplicht.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 34

Kavelnummer:    34
Kaveloppervlakte:    531 m2
Prijs:      € 129.001,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het oosten, hoekperceel met uitzicht over natuureiland.

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Grondberging

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langskap toegestaan,   
     beeldbepalende zone.
 
Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 35

Kavelnummer:    35
Kaveloppervlakte:    617 m2
Prijs:      € 149.709,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het noorden, met uitzicht op natuureiland.

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Grondberging

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwarskap verplicht, beeldbepalende zone.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 36

Kavelnummer:    36
Kaveloppervlakte:    580 m2
Prijs:      € 140.800-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het noorden, aan de zijkant gelegen aan een watergang

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Grondberging

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langkap toegestaan,    
     beeldbepalende zone.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 37

Kavelnummer:    37
Kaveloppervlakte:    666 m2
Prijs:      € 161.508,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het oosten

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Woonstraat met water, voorzijde gelegen aan een watergang.

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langskap toegestaan, 
     erftoegangsbrug over water. 

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 38

Kavelnummer:    38
Kaveloppervlakte:    649 m2
Prijs:      € 157.414,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het noorden, uitzicht op natuureiland.

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Grondberging

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwarskap verplicht, 
     beeldbepalende zone

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 39

Kavelnummer:    39
Kaveloppervlakte:   512 m2
Prijs:      € 124.426,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het noord-westen, aan de voorzijde vrij uitzicht.

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Verlengde van de Zonstraat

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 4m, dwars- en langskap toegestaan, 
     beeldbepalende zone

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 40

Kavelnummer:    40
Kaveloppervlakte:    605 m2
Prijs:      € 146.819,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het westen, aan de voorzijde vrij uitzicht

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Verlengde van de Zonstraat

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 4m, dwarskap verplicht, beeldbepalende zone

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 41

Kavelnummer:    41
Kaveloppervlakte:    561 m2
Prijs:      € 136.225,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het westen, aan de voorzijde vrij uitzicht

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Verlengde van de Zonstraat

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars en langskap toegestaan, 
     beeldbepalende zone

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 42

Kavelnummer:    42
Kaveloppervlakte:    583 m2
Prijs:      € 141.522,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het westen, aan de voorzijde vrij uitzicht

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Verlengde van de Zonstraat

Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 4m, dwarskap verplicht, 
     beeldbepalende zone 

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Interesse in een kavel?

Heeft u interesse in één van de beschikbare kavels? Neem dan contact op met Douwe Dijkstra via 
onderstaande contactgegevens:

Dijkstra Makelaardij & financieel advies
Hoofdstraat 16
9801 BX ZUIDHORN
douwe@dijkstramakelaardij.nl
0594-501 501

Indien u interesse heeft in één van de kavels die reeds onder optie zijn, ook dan kunt u gerust contact 
met ons opnemen. U wordt dan op de reservelijst geplaatst voor deze specifieke kavel(s).

Alle kavelkaarten met kavelnummers en oppervlaktes worden beschikbaar gesteld via o.a. Funda of zijn 
tevens op verzoek per e-mail beschikbaar. Een combinatie van 2 kavels ten behoeve van het bouwen van 
1 woning is niet mogelijk. 

Downloads
De belangrijkste documentatie die van toepassing is op de vrije kavels is te downloaden via onze website 
www.dijkstramakelaardij.nl/overons/downloads. 

Hier vindt u onder meer:
- Stedenbouwkundig plan
- Beeldkwaliteitseisen
- Algemene en Bijzondere verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn



Optieregeling

Mocht u een optie willen nemen op één van de beschikbare kavels, dan wordt hiervoor de navolgende 
procedure gehandhaafd. 

1e optieperiode (1 maand)
U krijgt eerst een optie voor de duur van 1 maand. Gedurende deze maand wordt de kavel exclusief voor 
u gereserveerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

2e optieperiode (4 maanden)
Na het verlopen van de 1e optieperiode krijgt u de mogelijkheid de optie te verlengen voor de duur van 
4 maanden. Voor de 2e optieperiode wordt een optievergoeding in rekening gebracht van € 500,-- ex-
clusief BTW. Als u overgaat tot aankoop van de betreffende kavel dan wordt deze optievergoeding in 
mindering gebracht op de koopsom (verrekening vindt plaats via de notaris). Indien u niet overgaat tot 
aankoop van de betreffende kavel vervalt de optievergoeding aan de gemeente Zuidhorn.

3e optieperiode (2 maanden)
Na het verlopen van de 2e optieperiode krijgt u nog eenmaal de mogelijkheid de optie te verlengen voor 
de duur van 2 maanden. Voor de 3e optieperiode wordt een optievergoeding in rekening gebracht van € 
500,-- exclusief BTW. Deze optievergoeding wordt niet geretourneerd, ook niet als u wel tot aankoop van 
de kavel overgaat. De optievergoeding vervalt ook in dit geval aan de gemeente Zuidhorn. 

Overige voorwaarden optieregeling
Na de 3e optieperiode is het niet mogelijk om de optie nogmaals te verlengen. Indien u tegen het einde 
van deze periode niet overgaat tot aankoop van de kavel dan komt de betreffende kavel weer beschik-
baar en wordt deze aangeboden aan de reservekandidaten voor de kavel. 
De optievergoedingen dienen uiterlijk 7 dagen na het aangaan van de optie te zijn voldaan. Indien geen 
tijdige betaling plaatsvindt vervalt de optie en komt de kavel weer beschikbaar en wordt deze aangebo-
den aan de reservekandidaten voor de kavel. 

Tot slot. Deze toelichting is met zorg samengesteld en we vertrouwen erop dat de procedure hiermee 
zo duidelijk mogelijk is uitgeschreven. Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u daarover uiteraard 
contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet,

Namens Dijkstra Makelaardij en Financieel Advies

Met vriendelijke groet,

Douwe Dijkstra
T: 0594-501501
M: 06-41237337
E: douwe@dijkstramakelaardij.nl


