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Keuze

Optie

Omschrijving

Aantal Eenheid

Eenheidsprijs

Bouwkundig
B-01

Extra gevelkozijn in de garage
Het toevoegen van een extra gevelkozijn. Conform optietekening.

ST

€ 1.800,00

B-02

Doorgang van keuken naar de garage
Het toevoegen van een extra deurkozijn inclusief stompe dichte
binnendeur, exclusief bovenlicht. Conform optietekening.

PST

€ 1.100,00

B-03

Extra slaapkamer en badkamer in garage
Het realiseren van een extra slaapkamer en badkamer in de
garage, bestaande uit 2 stuks extra gevelkozijnen (conform
optietekening), 1 extra binnenkozijn en dichte stompe binnendeur.
De wanden worden behangklaar opgeleverd, de plafonds in de
slaapkamer en badkamer worden afgewerkt met wit spuitwerk. De
slaapkamers en badkamer worden voorzien van vloerverwarming,
de slaapkamer van een ruimtethermostaat. De badkamer wordt
voorzien van het basis sanitair en het boilervat van de
warmtepompinstallatie wordt in capaciteit uitgebreid. Alleen
mogelijk voor bouwnummers 1,2 en 7.

PST

€ 24.000,00

B-04

Extra slaapkamer en badkamer in garage
Het realiseren van een extra slaapkamer en badkamer in de
garage, bestaande uit een extra gevelkozijn conform
verkooptekening, 1 extra binnenkozijn en dichte stompe
binnendeur. De wanden worden behangklaar opgeleverd, de
plafonds in de slaapkamer en badkamer worden afgewerkt met wit
spuitwerk. De slaapkamers en badkamer worden voorzien van
vloerverwarming, de slaapkamer van een ruimtethermostaat. De
badkamer wordt voorzien van standaard sanitaire toestellen en het
boilervat wordt uitgebreid. Alleen mogelijk voor bouwnummers 3
en 6.

PST

€ 23.000,00

B-05

Werkruimte in garage
Het realiseren van een extra werkruimte in de garage, bestaande
uit 1 stuks extra gevelkozijnen conform optietekening en 2
binnendeurkozijnen inclusief dichte stompe binnendeur
verdiepingshoog. Inclusief doorgang woonkamer / garage en extra
geveldeurkozijn. De wanden worden behangklaar opgeleverd en
de plafonds met wit spuitwerk.

PST

€ 12.750,00

B-06

Extra slaapkamer(s) en badkamer op zolder
Het realiseren van extra slaapkamer(s)* en badkamer in de
garage, bestaande uit 1 binnendeurkozijn inclusief stompe dichte
binnendeur, exclusief bovenlicht. Wanden in de badkamer worden
behangklaar afgewerkt, de plafonds in de slaapkamer(s) en de
badkamer met wit spuitwerk. De schuine kappen in de slaapkamer
(s) blijven onbehandeld. Vloerverwarming wordt toegepast in de
slaapkamer(s) en de badkamer. De Slaapkamer wordt voorzien
van een ruimtethermostaat. De badkamer wordt voorzien van
standaard sanitaire toestellen en het boilervat wordt in capaciteit
uitgebreid. *Voor bouwnummers 8 en 9 geldt dat in de garage 1
slaapkamer wordt toegepast, de overige bouwnummers worden
voorzien van 2 slaapkamers in deze optie.

PST

€ 16.250,00
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B-07

Dakkapel t.b.v. slaapkamer zolder
Het realiseren van een dakkapel t.p.v. de slaapkamer. De plafonden zijwanden aan de binnenkant zijn voorzien van onbehandelde
gipsplaten. De zijwangen aan de buitenzijde zijn voorzien van
Eternit geveldelen. Niet mogelijk aan de westzijde van het
dakvlak van bouwnummer 6.

ST

€ 11.750,00

B-08

Uitbouw woonkamer, diepte 1.200mm
Het uitbreiden van de woning op de begane grond. Maatvoering en
positie van eventueel leidingwerk en elektra conform
optietekening. Mogelijk voor bouwnummers 3 tot en met 6, 8 en
9. Voor bouwnummers 1, 2 en 7 is deze optie alleen mogelijk op
aanvraag.

PST

€ 18.500,00

B-09

Uitbouw woonkamer, diepte 2.400mm
Het uitbreiden van de woning op de begane grond. Maatvoering en
positie van eventueel leidingwerk en elektra conform
optietekening. Mogelijk voor bouwnummers 3 tot en met 6, 8 en
9. Voor bouwnummers 1, 2 en 7 is deze optie alleen mogelijk op
aanvraag.

PST

€ 23.500,00

B-10

Luifel boven voordeur
Het toevoegen van een luifel boven de voordeur conform
optieverkooptekening.

ST

€ 1.650,00

B-11

Gevelluiken (voorgevel)
Het leveren en monteren van 4 stuks vaste luiken aan de voorzijde
van de woning (aluminium in kleur). Alleen mogelijk voor
bouwnummers 3 tot en met 6.

ST

€ 2.400,00

B-12

Trapkast begane grond
Het realiseren van een trapkast op de begane grond, bestaande uit
binnendeurkozijn en dichte stompe binnendeur exclusief
bovenlicht. Trapkast wordt voorzien van wandlichtpunt en
schakelaar. De wanden worden behangklaar afgewerkt, de
plafonds blijven onbehandeld (onderzijde traptreden en
stootborden).

PST

€ 1.500,00

B-13

Binnenwand tussen woonkamer keuken
Het leveren en monteren van een binnenwand als scheiding tussen
de woonkamer en de keuken. Inclusief deurkozijn met dichte
stompe deur. Alleen mogelijk voor bouwnummers 3 tot en met 6,
8 en 9.

PST

€ 2.250,00

B-14

Dakraam (1.100x1.100)
Het toevoegen van een extra dakraam (1.100x1.100mm).
Binnenzijde dakraam wit afgewerkt. Conform optietekening. Niet
mogelijk aan westzijde dak bouwnummer 6.

ST

€ 1.550,00

E-00

Aanvullingen en wijzigingen op basis elektra conform opgave
van de geselecteerde installateur
Aanvullingen en wijzigingen op basis elektra conform opgave van
de geselecteerde installateur.

PST

€ 0,00

K-01

Optie basiskeuken 1
Het leveren en monteren van basiskeuken 1 inclusief opstelling
met keukeneiland conform opgave geselecteerde showroom.
Inclusief het bedraden en aansluiten van de oven,
combimagnetron en vaatwasser. Alleen mogelijk voor
bouwnummers 8 en 9.

PST

€ 12.450,00
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K-02

Optie basiskeuken 2
Het leveren en monteren van basiskeuken 2 inclusief
hoekopstelling zonder bovenkasten conform opgave geselecteerde
showroom. Inclusief het bedraden en aansluiten van de oven,
combi-magnetron en vaatwasser. Inclusief dichtzetten onderlicht
gevelkozijn met dichtpaneel. Alleen mogelijk voor bouwnummers 1
tot en met 3 en 5 tot en met 7.

PST

€ 12.750,00

K-03

Optie basiskeuken 3
Het leveren en monteren van basiskeuken 3 inclusief hoekstelling
met bovenkasten conform opgave geselecteerde showroom.
Inclusief het bedraden en aansluiten van de oven, combimagnetron en vaatwasser. Alleen mogelijk voor bouwnummer 4.

PST

€ 12.450,00

S-02

Wijzigingen op basissanitair conform opgave van de
geselecteerde showroom
Het installatietechnisch wijzigen van het sanitair conform de
opgave van de geselecteerde showroom. Conform optietekening.

PST

€ 0,00

Wijzigingen op basistegelwerk conform opgave van de
geselecteerde showroom
Het wijzigen van het tegelwerk conform de opgave van de
geselecteerde showroom.

PST

€ 0,00

Sanitair

Tegelwerk
T-01

Waterinstallaties
W-01

Buitenkraan
Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan inclusief
leidingwerk op 1050 mm + vloer. Conform optietekening.

ST

€ 775,00
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