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

V5-2019-1

   Kavels 19 t/m 53



De inhoud van de brochure is als volgt samengesteld:

- Kavelprijzen
- Kavelkaarten en informatie

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

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

- Optieregeling

Voor u ligt de nieuwste brochure met betrekking tot de vrije kavels in De Oostergast, Fase 2D-a. Hierin staan de vrije kavels vermeld die 
beschikbaar of onder optie zijn. Beschikbare kavels kan direct een optie op verkregen worden. Kavels die reeds onder optie zijn kunt u een 
voorkeur voor aangeven, we plaatsen u dan gerust op de reservelijst, e.e.a. onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.  



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
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Kavelnummer: 31
Prijs: € 167.740,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 33
Prijs: € 131.988,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 37
Prijs: € 164.485,- v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 38
Prijs: € 158.985,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 41
Prijs: € 137.582,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer 43
Prijs: € 116.587,- v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 44
Prijs: € 116.587,- v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 46
Prijs: € 115.605, - v.o.n. - beschikbaar

Kavelnummer: 47
Prijs: € 115.114, - v.o.n. - beschikbaar

 
      

 
     

Kavelnummer: 50
Prijs: € 135.010,- v.o.n. - beschikbaar

 
      

Kavelnummer: 48
Prijs: € 86.995,- v.o.n. - onder optie

Kavelnummer: 52
Prijs: € 147.311,- v.o.n. - onder optie



Kavel 31

Kavelnummer:    31
Kaveloppervlakte:    685 m2
Prijs:      € 167.740-- 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 33

Kavelnummer:    33
Kaveloppervlakte:   538 m2
Prijs:      € 131.988,-- 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 37

Kavelnummer:    
Kaveloppervlakte:    
Prijs:      
Ligging:     

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!

37
665 m2
€ 164.485,— v.o.n. 
Tuin op het oosten



Kavel 38

Kavelnummer:    38
Kaveloppervlakte:    649 m2
Prijs:      € 158.985,-- 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 41

Kavelnummer:    41
Kaveloppervlakte:    561 m2
Prijs:      € 137.582,-- 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 43

Kavelnummer:    
Kaveloppervlakte:    
Prijs:      
Ligging:     

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Woonstraat
Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langskap toegestaan.
Bijzonderheden:   Een gasaansluiting is niet mogelijk.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!

43
470 m2
€ 116.587,— v.o.n. 
Tuin op het noorden



Kavel 44

Kavelnummer:    
Kaveloppervlakte:    
Prijs:      
Ligging:     

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Woonstraat
Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langskap toegestaan.
Bijzonderheden:   Een gasaansluiting is niet mogelijk.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!

44
470 m2
€ 116.587,— v.o.n. 
Tuin op het noorden



Kavel 46

Kavelnummer:    
Kaveloppervlakte:    
Prijs:      
Ligging:     

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Woonstraat
Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langskap toegestaan.
Bijzonderheden:   Een gasaansluiting is niet mogelijk.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!

46
466 m2
€ 115.605,— v.o.n. 
Tuin op het noorden



Kavel 47

Kavelnummer:    
Kaveloppervlakte:    
Prijs:      
Ligging:     

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Woonstraat
Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langskap toegestaan.
Bijzonderheden:   Een gasaansluiting is niet mogelijk.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!

47
464 m2
€ 115.114,— v.o.n. 
Tuin op het noorden



Kavel 48

Kavelnummer:    48
Kaveloppervlakte:    353 m2
Prijs:      € 86.995,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het oosten

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Woonstraat
Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langskap toegestaan.
Bijzonderheden:   Een gasaansluiting is niet mogelijk.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 50

Kavelnummer:    50
Kaveloppervlakte:    545 m2
Prijs:      € 133.691,-- v.o.n.
Ligging:     Tuin op het Zuiden

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Woonstraat met water
Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwarskap verplicht.
Bijzonderheden:   Een gasaansluiting is niet mogelijk.

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!



Kavel 52

 
Kavelnummer:    
Kaveloppervlakte:    
Prijs:      
Ligging:     

Profiel Stedenbouwkundig Plan:  Woonstraat met water
Beeldkwaliteitseisen:    o.a. goothoogte max. 7m, dwars- en langskap toegestaan.
Bijzonderheden:    
     

52
601 m2
€ 147.311,— v.o.n. 
Tuin op het Zuiden

       
         

Bijzonder Wonen Bereikbaar.. Het kan in De Oostergast!

       
         

         
 

Een gasaansluiting is niet mogelijk. Opstalrecht nutsvoorzieningen 
i.v.m. transformatorhuisje. U krijgt geleverd, 626 m2, met een 
opstalrecht voor nutsvoorzieningen, u betaald op basis van 601 
m2 grond.



Optieregeling

Tijdens het verkoopgesprek wordt de kavel u in optie aangeboden. Hiervoor bestaat de navolgende 
procedure: 

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

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


