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De Ringvaert 

Inhoud:     852 m3 

Footprint:      90 m2 

BVO:     238 m2 

GO:     210 m2 

VBR:  119.1 m2 

Energieneutraal met 18 Pv panelen,  

Rc waarde wanden >6.0-8.3 m2W/K, Rc dak 8,0 m2W/K 

Aluminium kozijnen triple glas 

Afbouwklaar in 4 maanden  

 

EcoCasco geeft, in tegenstelling tot veel andere catalogusbouwers, prijzen inclusief de bijkomende kosten, 

dit zijn kosten die bij het bouwen van een woning horen en uiteindelijk door u uitgeven moeten worden. 

Casco   € 358.172,48   € 423,87   /m3   € 1.504,93  /m2 

Bouwkosten behangklaar (excl bijkomende kosten)  € 457.546,76   € 541,48   /m3   € 1.922,47  /m2 

Bouwkosten   € 472.236,26   € 558,86   /m3   € 1.984,19  /m2 

Woonklaar  € 542.886,26   € 642,47   /m3   € 2.281,03  /m2 

Comfort  € 578.386,26   € 684,48   /m3   € 2.430,19  /m2 
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 Cascobouw: 

Alle werkzaamheden met uitzondering van: 

• Elektrische huisinstallatie 

• Waterinstallatie 

• WTW unit 

• Verwarming 

• PV installatie 

• Warmtepomp 

• gipsbeplatingen 

• Binnendeuren 

• Schilderwerken 

• Spuitwerken plafonds 

• Vensterbanken, dorpels en tegelwerken 

Stelposten in de begroting 

• Lengte van de palen       €    4.200,00 

• Terrein afgravingen      €    2.350,00 

• Positie van de riolering en waterinstallaties voor keuken en badkamers  €    1.000,00 

Bijkomende kosten ingeschat en opgenomen deze worden direct door opdrachtgever betaald aan de 

betrokken partijen  prijzen  inclusief BTW    

• Architectenkosten   € 9.500,00 

• Constructeur   € 3.000,00 

• Sonderingen    €  1.150,00 stelpost 

• Paaladvies   €    650,00 stelpost 

• bouwstoom/water   € 2.000,00 stelpost 

• NUTS aansluitingen   € 3.500,00, stelpost voor na 0,5m1 uit de gevel naar hoofdriool) 

• Leges bouwaanvraag   € 2.150,00, stelpost (afhankelijk van legesverordening en de                                                                       

bouwkosten 

Niet opgenomen: 

• Grondonderzoek vervuiling  

• Afvoeren grond ( uitgangspunt is een gesloten grondbalans, uitrijden over eigen terrein) 

• Onderzoeken Akoestiek / Archeologie 

• Flora en Fauna onderzoeken 

• Aanleggen bouwweg of puinweg/brug 

• Bouwrijp maken van terrein (verwijderen groen, bestaande verhardingen, sloop bestaande bouw) 
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Behangklaar: 

Alle werkzaamheden inclusief: 

• Elektrische huisinstallatie   conform NEN 1010 

• Waterinstallatie   wateraansluingen sanitair, keuken, wc een buitenkraan 

• WTW unit   Brink VENTILATIESYSTEEM MULTI AIR SUPPLY  o.g. 

• Verwarming   vloerverwarming BG, 1ste verdieping iR-panelen per verblijfsruimte 

• Warmtepomp   7kW split unit met binnenunit 

• Binnendeuren   houten kozijnen met deuren Berkevens 

• Schilderwerken   aflakken van houten delen 

• Spuitwerken plafonds  spuitkurk  

• Vensterbanken   kunststeen 

• Naden gipsplaten afgesmeerd Behangklaar 

Stelposten in de begroting 

• Lengte van de palen   €    4.200,00 

• Terrein afgravingen  €    2.350,00 

• Electrische installatie  €    9.000,00 

• PV panelen   €    6.500,00  12 stuks, 310Wp 

• Positie van de riolering en waterinstallaties voor keuken en badkamers € 1000,00 

Bijkomende kosten ingeschat en opgenomen deze worden direct door opdrachtgever betaald aan de 

betrokken partijen  prijzen  inclusief BTW    

• Architectenkosten   € 11.500,00 

• Constructeur   €    3.000,00 

• Sonderingen    €   1.150,00 stelpost 

• Paaladvies   €    650,00 stelpost 

• bouwstoom/water   €  2.000,00 stelpost 

• NUTS aansluitingen   €  3.500,00, stelpost voor na 0,5m1 uit de gevel naar hoofdriool) 

• Leges bouwaanvraag   €  2.150,00, stelpost (afhankelijk van legesverordening en de                                                                       

bouwkosten) 

Niet opgenomen: 

• Grondonderzoek vervuiling  

• Afvoeren grond ( uitgangspunt is een gesloten grondbalans, uitrijden over eigen terrein) 

• Onderzoeken Akoestiek / Archeologie 

• Flora en Fauna onderzoeken 

• Aanleggen bouwweg of puinweg/brug 

• Bouwrijp maken van terrein (verwijderen groen, bestaande verhardingen, sloop bestaande bouw) 
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Woonklaar: 

Alle werkzaamheden inclusief: 

• Elektrische huisinstallatie   conform NEN 1010 

• Waterinstallatie   wateraansluingen sanitair, keuken, wc een buitenkraan 

• WTW unit   Brink VENTILATIESYSTEEM MULTI AIR SUPPLY o.g. 

• Verwarming   vloerverwarming BG, 1ste verdieping iR-panelen per verblijfsruimte 

• Warmtepomp   7kW split unit met binnenunit 

• Binnendeuren   houten kozijnen met deuren Berkevens 

• Schilderwerken   aflakken van houten delen 

• Spuitwerken plafonds  spuitkurk  

• Vensterbanken   kunststeen 

• afgefilmde wanden  2mm 

Stelposten in de begroting 

• Lengte van de palen   €    4.200,00 

• Terrein afgravingen  €    2.350,00 

• Electrische installatie  €  12.000,00 

• PV panelen   €    8.500,00  18 stuks, 310Wp 

• Positie van de riolering en waterinstallaties voor keuken en badkamers € 1000,00 

Stelposten afbouwelementen, ter waarde van totaal € 77.650,00 inclusief BTW  

Bij geselecteerde en voorgeschreven leveranciers: 

• Keuken     € 15.500,00  

• Badkamer   € 11.500,00  

• afgefilmd 2mm sausklaar  €   6.000,00 (extra kosten bij opgenomen behangklaar) 

• sauswerken RAL 9010  € 10.500,00 

• Toilet begane grond  €   2.150,00 

• Vloerafwerkingen BG  €   9.500,00 lamellen eikenparket 3mm toplaag  á € 55/m2,  

• Vloerafwerkingen 1ste&2de   €   7.500,00 marmoleum/laminaat á € 40/m2 

• Tuininrichting   €   15.000,00  

piketpalen en betonnetten, ingezaaid, oplooppad 400*400mm tegels van 

kavelgrens tot voordeur  

terras 2800*5400 aan de achtergevel op zandbed   

Bijkomende kosten ingeschat en opgenomen deze worden direct door opdrachtgever betaald aan de 

betrokken partijen  prijzen  inclusief BTW    

• Architectenkosten   € 14.500,00 

• Constructeur   € 3.000,00 

• Sonderingen    €  1.150,00 stelpost 

• Paaladvies   €    650,00 stelpost 

• bouwstoom/water   € 2.000,00 stelpost 

• NUTS aansluitingen   € 3.500,00, stelpost voor na 0,5m1 uit de gevel naar hoofdriool) 

• Leges bouwaanvraag   € 2.150,00, stelpost (afhankelijk van legesverordening en de                                                                       

bouwkosten 

Niet opgenomen: 

• Grondonderzoek vervuiling  

• Afvoeren grond ( uitgangspunt is een gesloten grondbalans, uitrijden over eigen terrein) 

• Onderzoeken Akoestiek / Archeologie 
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• Flora en Fauna onderzoeken 

• Aanleggen bouwweg of puinweg/brug 

• Bouwrijp maken van terrein (verwijderen groen, bestaande verhardingen, sloop bestaande bouw) 

 

 

Comfort: 

Alle werkzaamheden inclusief: 

• Elektrische huisinstallatie   Home Automation geïnstalleerd  

• Waterinstallatie   wateraansluingen sanitair, keuken, wc 2x buitenkraan,       

• WTW unit   Brink VENTILATIESYSTEEM MULTI AIR SUPPLY o.g 

• Verwarming   vloerverwarming BG,  

• Airco unit per slaapkamer  1ste verdieping 

• Warmtepomp   7kW split unit met binnenunit 

• Binnendeuren   houten kozijnen met paneeldeuren, neuten en afdeklijsten 

• Schilderwerken   aflakken van houten delen 

• Spuitwerken plafonds  gestucte plafonds 

• Vensterbanken   natuursteen 

• 8mm gestuct   binnenwanden 

Stelposten in de begroting 

• Lengte van de palen   €    4.200,00 

• Terrein afgravingen  €    2.350,00 
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• Electrische installatie  €  22.500,00 

• PV panelen   €    12.500,00  18 stuks, 395Wp 

• Positie van de riolering en waterinstallaties voor keuken en badkamers € 1000,00 

Stelposten afbouwelementen, ter waarde van totaal € 106.150,00 inclusief BTW    

bij geselecteerde en voorgeschreven leveranciers: 

• Keuken     € 22.500,00  

• Badkamer   € 17.500,00, inclusief hamwells E-shower 

• Stucwerk 2mm sausklaar  €   6.000,00 (extra kosten bij opgenomen behangklaar) 

• Schilderwerken RAL 9010  € 10.500,00 

• Toilet begane grond  €   2.150,00 

• Vloerafwerkingen BG  €  12.500,00 lamellen eikenparket 3mm toplaag  á € 55/m2,  

• Vloerafwerkingen 1ste&2de   €   9.500,00 marmoleum/laminaat á € 40/m2 

• Tuininrichting   €   15.000,00  

piketpalen en betonnetten, ingezaaid met gras, oplooppad 400*400mm 

tegels van kavelgrens tot voordeur 

terras 3600*6800 aan de achtergevel op zandbed 

• tuinhuis op schroefpalen  € 10.500,00, 6.00x3.00m1 Douglas hout 

  

Bijkomende kosten ingeschat en opgenomen deze worden direct door opdrachtgever betaald aan de 

betrokken partijen  prijzen  inclusief BTW    

• Architectenkosten   € 17.500,00 

• Constructeur   € 3.000,00 

• Sonderingen    €  1.150,00 stelpost 

• Paaladvies   €    650,00 stelpost 

• bouwstoom/water   € 2.000,00 stelpost 

• NUTS aansluitingen   € 3.500,00, stelpost voor na 0,5m1 uit de gevel naar hoofdriool) 

• Leges bouwaanvraag   € 2.150,00, stelpost (afhankelijk van legesverordening en de                                                                       

bouwkosten 

Niet opgenomen: 

• Grondonderzoek vervuiling  

• Afvoeren grond ( uitgangspunt is een gesloten grondbalans, uitrijden over eigen terrein) 

• Onderzoeken Akoestiek / Archeologie 

• Flora en Fauna onderzoeken 

• Aanleggen bouwweg of puinweg/brug 

• Bouwrijp maken van terrein (verwijderen groen, bestaande verhardingen, sloop bestaande bouw) 

 

Alle getoonde afbeelden zijn artist impressies, er kunnen geen rechten aan ontleend worden, alle woningen worden aan de 

hand van de basisontwerpen samengesteld met de opdrachtgever, aanpassingen brengen kosten met zich mee, deze 

worden pas doorgevoerd nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte. Wijzigingen in het ontwerp, 

materialen, installaties en uitvoeringsmethoden voorbehouden aan EcoCasco. 

De prijzen gelden in de Regio’s: Zuid-Holland, Noord-Holland (tot onder Alkmaar-Hoorn), Utrecht, Brabant (begrensd tot 

Breda/Tilburg vanuit Rotterdam), overige regio’s op aanvraag.  Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Het prijspeil wordt per half jaar bijgewerkt. 
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Opties per afbouwniveau 

Begane grond uitbouw aan de achterzijde per 1,25m1 diepte over de volledige breedte: BVO 1,25*6.85m1 = 

8.56m2   

casco:   € 16.950,00  (per 1,25m1 diepte) 

behangklaar: € 23.850,00  (per 1,25m1 diepte) 

Woonklaar: € 28.150,00  (per 1,25m1 diepte) 

Comfort: € 34.670,00  (per 1,25m1 diepte) 

 

Serre zij-uitbouw 2.80*4.450m1 =12.70 m2 

casco:   € 19.952,00  

behangklaar: € 23.475,00 

Woonklaar: € 26.360,00 

Comfort: € 29.930,00 

Dakkapel  

Enkelvoudig draaikiepraam:     € 6250,00 (lengte circa 1.00m1) 

Dubbel draaikiepraam:     € 7950,00 (lengte circa 2.00m1) 

2x draaikiepraam met vast glaspaneel in het midden  € 9850,00   (lengte circa 3.00m1) 

 

Gefundeerde garage optie 1: 25.000,00 

6,00*3,00*2,60m1, houtengevelbekleding, 140mm sip panelen, ongeïsoleerde metalen deur handmatig te 

bedienen 

Gefundeerde garage optie 2: 27.750,- 

6,00*3,00*2,60m1, houtengevelbekleding, 140mm sip panelen, geïsoleerde metalen deur automatische te 

bedienen 

 

 


