
Kavels in het WikiHouse project 
 
WikiHouse de Stripmaker bestaat uit 2 fasen. Fase 1 staat links op de tekening, fase 2 rechts.  
Alle rood omcirkelde kavels in fase 1 zijn verkocht en in aanbouw. 
 
Wanneer je een WikiHouse wilt kopen zijn er twee mogelijkheden:  
1. Voor kavel 17, 18, 24 en 25 uit fase 2 zijn de volumes vastgelegd. Op basis hiervan zijn de indicatieve 

kosten begroot. Schrijf je je voor deze kavels in, dan volgt in oktober een ontwerptraject, waarin je samen 
met de architect de plattegrond en gevelindeling van je woning volgens vooraf opgestelde ontwerpregels 
verder bepaalt. Op basis hiervan wordt een gedetailleerde begroting van je woning opgesteld en de 
omgevingsvergunning aangevraagd. 

2. Voor kavel 2, 7 en 11 uit fase 1 zijn de ontwerpen al helemaal uitgewerkt. De omgevingsvergunning is al 
verleend en de begrotingen van de woningen zijn gereed. Schrijf je je voor deze woningen in, dan hoef je 
geen ontwerptraject in en je kunt gelijk al aan de slag met je financiering. Je kunt naar verwachting 
beginnen met bouwen van je woning in Q2 van 2021.  

 
De kavels met een oranje vierkant eromheen zijn beschikbaar via Steenvlinder INC als huurkavel, met een optie 
tot koop. 
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Kavel 17, 18, 24 en 25 
 

In fase 2 worden vier koopwoningen in 2 woningtypes aangeboden: 
 Type A Type B 
Kavel 24 en 25 17 en 18 
Kaveloppervlak  Beide ca 148 m2 Beide ca 135 m2 
Berging  6 m2 per stuk 6 m2 per stuk 
Woningtype  Vrijstaand Vrijstaand 
Woonoppervlak  84 m2 78 m2 
Geraamde kosten € 248.000,- € 237.000,- 
Financieringseis  € 297.000,- € 284.000,- 

 
Voor deze vier woningen ligt het volume vast, maar heb je binnen nog de vrijheid je woning naar eigen wens in 
te delen volgens vooraf vastgestelde ontwerpregels. 
 
Het genoemde totaalbedrag is inclusief voorfinanciering van in totaal 12.500 euro. 
 
Er is gerekend met een aannemer voor de fundering, het dak, het maken van de stabiliteitswand en de trap en 
het aanleggen van installaties. De rest kun je zelf. Het gaat dan om het in elkaar zetten van het Wiki-casco, 
isoleren, afwerken van de buitengevel, binnenwanden en kozijnen plaatsen en afwerken van binnenzijde.  
 
De financieringseis ligt hoger dan de geraamde kosten, omdat de bank als vuistregel 20% buffer zal vragen, 
voor het geval je voor die onderdelen die nu als zelfbouw zijn gedacht, toch een aannemer in moet schakelen. 
Ook al is dat niet de bedoeling en waarschijnlijk niet nodig, vragen we je toch om aan te tonen dat je in geval 
van nood alles kunt uitbesteden. 
  



Kavel 2, 7 en 11 – WikiHouse  
 

 
Van deze drie woningen ligt het ontwerp al vast en zijn de kosten ook preciezer in kaart gebracht. Voor deze 
woningen is de omgevingsvergunning ook al verleend.  
In aparte documenten vind je de ontwerptekeningen van deze kavels.  
 
Je kunt bij wijze van spreken direct met de financiering beginnen. Vanwege voordelen in inkoop van materialen 
en bij de uitvoering van de bouw, is het verstandig om met bouwen op de andere woningen van fase 2 te 
wachten. 
 

 Kavel 2 Kavel 7 Kavel 11 
Kaveloppervlak 135 m2 123 m2 148 m2 
Berging  6 m2 6 m2 6 m2 
Woningtype  Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand 
Woonoppervlak  84 m2 80 m2 86 m² 
Geraamde kosten € 241.000,- € 230.000,- € 241.000,- 
Financieringseis  € 290.000,- € 275.000,- € 290.000,- 

 
Het genoemde totaalbedrag is inclusief voorfinanciering van in totaal 12.500 euro. 
 
Er is gerekend met een aannemer voor de fundering, het dak, het maken van de stabiliteitswand en de trap en 
het aanleggen van installaties. De rest kun je zelf. Het gaat dan om het in elkaar zetten van het Wiki-casco, 
isoleren, afwerken van de buitengevel, binnenwanden en kozijnen plaatsen en afwerken van binnenzijde.  
 
De financieringseis ligt hoger dan de geraamde kosten, omdat de bank als vuistregel 20% buffer zal vragen, 
voor het geval je voor die onderdelen die nu als zelfbouw zijn gedacht, toch een aannemer in moet schakelen. 
Ook al is dat niet de bedoeling en waarschijnlijk niet nodig, vragen we je toch om aan te tonen dat je in geval 
van nood alles kunt uitbesteden. 
 
Plattegronden en gevels zijn apart te downloaden. 
 
 


