Datum: 20-07-2022

Versie 06

2^1 Kapwoning - 2K5
Optienummer

Optie omschrijving

100.000

Geen Ruwbouwopties

Verkooptekst

Verkoopprijs incl. btw

Er worden geen ruwbouwopties uitgevoerd. De ruwbouw zal in basis worden gebouwd conform de verkooptekeningen.

€

-

Het uitbreiden van de woning met een uitbouw van circa 1,2 m over de gehele achterzijde van de woning (exclusief berging/garage indien aanwezig), inclusief heiwerk.
De afwerking van de buitengevel, de vloer, de wanden en het plafond is conform basis afwerking van de woning, zoals beschreven in de technische omschrijving.
De uitbouw wordt voorzien van bituminieuze dakbedekking. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties, waaronder het elektra en de vloerverwarming,
worden aangepast aan de uitbreiding. Uitvoering conform optietekening.
100.003D

Uitbouw 1,2 m ter plaatse van de achtergevel

Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen, zullen wij deze voor u verzorgen.
Als de koper van de woning naast u (indien van toepassing) niet voor de optie voor een uitbouw kiest, dan wordt de buitengevel van uw uitbouw over de kavelgrens
geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zij hiervoor opgenomen in de de notariële akten. Als de koper van de woning naast u ook voor de optie voor een uitbouw
kiest, zal geen verrekening van meer- en/of minderwerk plaatsvinden.

€

23.750,00

€

30.250,00

€

45.500,00

€

7.800,00

€

2.150,00

€

2.150,00

€

2.150,00

€

13.250,00

Het uitbreiden van de woning met een uitbouw van circa 2,4 m over de gehele achterzijde van de woning (exclusief berging/garage indien aanwezig), inclusief heiwerk.
De afwerking van de buitengevel, de vloer, de wanden en het plafond is conform basis afwerking van de woning, zoals beschreven in de technische omschrijving.
De uitbouw wordt voorzien van bituminieuze dakbedekking. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties, waaronder het elektra en de vloerverwarming,
worden aangepast aan de uitbreiding. Uitvoering conform optietekening.
100.004D

Uitbouw 2,4 m ter plaatse van de achtergevel

Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen, zullen wij deze voor u verzorgen.
Als de koper van de woning naast u (indien van toepassing) niet voor de optie voor een uitbouw kiest, dan wordt de buitengevel van uw uitbouw over de kavelgrens
geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zij hiervoor opgenomen in de de notariële akten. Als de koper van de woning naast u ook voor de optie voor een uitbouw
kiest, zal geen verrekening van meer- en/of minderwerk plaatsvinden.
Het uitbreiden van de woning met een uitbouw van circa 3,6 m over de gehele achterzijde van de woning (exclusief berging/garage indien aanwezig), inclusief heiwerk.
De afwerking van de buitengevel, de vloer, de wanden en het plafond is conform basis afwerking van de woning, zoals beschreven in de technische omschrijving.
De uitbouw wordt voorzien van bituminieuze dakbedekking. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties, waaronder het elektra en de vloerverwarming,
worden aangepast aan de uitbreiding. Uitvoering conform optietekening.

100.005D

100.008

Uitbouw 3,6 m ter plaatse van de achtergevel

Berging verlenging (L) ca. 1,2 m

Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen, zullen wij deze voor u verzorgen.
Als de koper van de woning naast u (indien van toepassing) niet voor de optie voor een uitbouw kiest, dan wordt de buitengevel van uw uitbouw over de kavelgrens
geplaatst. De benodigde erfdienstbaarheden zij hiervoor opgenomen in de de notariële akten. Als de koper van de woning naast u ook voor de optie voor een uitbouw
kiest, zal geen verrekening van meer- en/of minderwerk plaatsvinden.
Het verlengen van de berging met circa 1,2 m over de gehele breedte van de berging. De afwerking van de buitengevel, de vloer, de wanden en het plafond is
conform basis afwerking van de woning, zoals beschreven in de technische omschrijving. Het gehele dak van de berging wordt voorzien van bituminieuze
dakbedekking. De kozijnindeling blijft ongewijzigd. Het elektra wordt aangepast aan de uitbreiding. Uitvoering conform optietekening.
Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen, zullen wij deze voor u verzorgen.

100.014D

Extra heipaal, terras 1,2 m (o.b.v. 2 palen)

Het aanbrengen van een extra heipaal / heipalen ten behoeve van een door koper na oplevering in eigen beheer te realiseren terras.
Uitgangspunt is een heipaal gelijk aan die wordt toegepast bij de optie "uitbouw achterzijde 1,2 m".
Let op, bij uitbreiding na oplevering van de woning kan de verwarmingscapaciteit van de woning niet voldoende zijn.

100.015D

Extra heipaal, terras 2,4 m (o.b.v 2 palen)

Het aanbrengen van een extra heipaal / heipalen ten behoeve van een door koper na oplevering in eigen beheer te realiseren terras.
Uitgangspunt is een heipaal gelijk aan die wordt toegepast bij de optie "uitbouw achterzijde 2,4 m".
Let op, bij uitbreiding na oplevering van de woning kan de verwarmingscapaciteit van de woning niet voldoende zijn.

100.016D

Extra heipaal, terras 3,6 m (o.b.v. 2 palen)

Het aanbrengen van een extra heipaal / heipalen ten behoeve van een door koper na oplevering in eigen beheer te realiseren terras.
Uitgangspunt is een heipaal gelijk aan die wordt toegepast bij de optie "uitbouw achterzijde 3,6 m".
Let op, bij uitbreiding na oplevering van de woning kan de verwarmingscapaciteit van de woning niet voldoende zijn.

100.019E

Dakkapel voorgevel ca. 3,0 m breed

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel aan de voorgevel conform optietekening.
De buitenkant wordt voorzien van zijwangen en een boeiboord. De dakkapel wordt voorzien van bituminieuze dakbedekking. Het kozijn wordt uitgevoerd conform
optietekening: met vast glas en één draai-kiep gedeelten. De dakkapel wordt aan de binnenzijde voorzien van aftimmering, welke niet nader wordt afgewerkt
(ongeschilderd). Een dakkapel kan alleen geplaatst worden op een vaste, vooraf door ons bepaalde, positie. Uitvoering conform optietekening.
Mocht uitbreiding van de verwarmingscapaciteit noodzakelijk zijn wordt deze voor u meegenomen, zodat in elke ruimte de gewenste ruimte kan worden behaald.
Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen, zullen wij deze voor u verzorgen.
Let op: onafgewerkt betekend dat u zelf nog eventuele nietjes, spijkergaatjes etc. dient af te werken.
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Tuimelvenster in het schuine dakvlak PK04

Het leveren en aanbrengen van een Velux tuimelvenster in het schuine dakvlak GGU - PK04 (triple glas, afm. 94x98 cm)
Het dakraam is voorzien van HR+++ isolatieglas en aftimmering aan de binnenzijde. Het dakraam is van kunststof, (aan de binnenzijde wit gespoten afwerking,) waarmee u
verzekert bent van een onderhoudsvrij dakraam. De betimmering wordt niet nader afgewerkt. Een dakraam kan alleen geplaatst worden op (een) vaste, vooraf door ons
bepaalde, positie(s).

€

1.725,00

€

1.950,00

Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen, zullen wij deze voor u verzorgen.

100.020C

Tuimelvenster in het schuine dakvlak PK10

Het leveren en aanbrengen van een Velux tuimelvenster in het schuine dakvlak GGU - PK10 (triple glas, afm. 94x160 cm)
Het dakraam is voorzien van HR+++ isolatieglas en aftimmering aan de binnenzijde. Het dakraam is van kunststof, (aan de binnenzijde wit gespoten afwerking,) waarmee u
verzekert bent van een onderhoudsvrij dakraam. De betimmering wordt niet nader afgewerkt. Een dakraam kan alleen geplaatst worden op (een) vaste, vooraf door ons
bepaalde, positie(s).
Voor deze optie kan een aangepaste omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Indien deze uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen, zullen wij deze voor u verzorgen.

100.024

Berging: isoleren dak standaard afmeting

Isoleren dak van standaard berging.
De isolatie komt aan de bovenzijde, daarmee wordt er een warm dak gerealiseerd.

€

2.450,00

100.025

Berging: Isoleren dak verlengde (L) optie

Isoleren dak van verlengde berging, in combinatie met 100.008.
De isolatie komt aan de bovenzijde, daarmee wordt er een warm dak gerealiseerd.

€

2.950,00

100.030A

Sectionaal handbediend, niet geïsoleerd

De sectionaaldeur in de berging wordt standaard uitgevoerd met een handbediende sectionaaldeur (niet geïsoleerd).
Deze deur is niet voorzien van een Politie Keurmerk.

standaard

Let op: de berging in zijn geheel is niet geïsoleerd en blijft gelden als een onbenoemde ruimte volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.

100.030B

Sectionaal, handbediend, geïsoleerd

De sectionaaldeur in de berging wordt vervangen door een elektrisch bedienbare sectionaaldeur (geïsoleerd).
Deze deur is voorzien van een Politie Keurmerk.

€

900,00

€

1.500,00

€

2.400,00

€

2.900,00

€

450,00

€

450,00

Let op: de berging in zijn geheel is niet geïsoleerd en blijft gelden als een onbenoemde ruimte volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.

100.030C

Sectionaal, elektrisch, niet geïsoleerd

De sectionaaldeur in de berging wordt vervangen door een elektrisch bedienbare sectionaaldeur (niet geïsoleerd).
Deze deur is niet voorzien van een Politie Keurmerk.
Voor de voeding wordt in de berging een wandcontactdoos (opbouw) aangebracht. Bij oplevering van de woning ontvangt u één afstandsbediening.
Let op: de berging in zijn geheel is niet geïsoleerd en blijft gelden als een onbenoemde ruimte volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.

100.030D

Sectionaal, elektrisch, geïsoleerd

De sectionaaldeur in de berging wordt vervangen door een elektrisch bedienbare sectionaaldeur (geïsoleerd).
Deze deur is voorzien van een Politie Keurmerk.
Voor de voeding wordt in de berging een wandcontactdoos (opbouw) aangebracht. Bij oplevering van de woning ontvangt u één afstandsbediening.
Let op: de berging in zijn geheel is niet geïsoleerd en blijft gelden als een onbenoemde ruimte volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.
De kanteldeur wordt vervangen door openslaande deuren, conform optietekening.

100.032A

Openslaande houten deuren t.p.v. berging

100.033A

Extra kruipluik in de woning

100.033B

Extra kruipluik in de berging

Let op: de berging in zijn geheel is niet geïsoleerd en blijft gelden als een onbenoemde ruimte volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.
Het aanbrengen van een extra kruipluik (woning) in de begane grond vloer, afmeting conform optietekening. De kruipruimte onder de woning is conform optietekening.
Indien er gekozen is voor het uitbreiden van de elektra- en/of waterinstallatie in de woning kan deze optie noodzakelijk blijken, om al het leidingwerk bereikbaar
te houden voor onderhoudswerkzaamheden. De positie van het kruipluik wordt bepaald door de installateurs.
Het aanbrengen van een extra kruipluik (berging)in de begane grond vloer, afmeting conform optietekening. De kruipruimte onder de woning is conform optietekening.
Indien er gekozen is voor het uitbreiden van de elektra- en/of waterinstallatie in de woning kan deze optie noodzakelijk blijken, om al het leidingwerk bereikbaar
te houden voor onderhoudswerkzaamheden. De positie van het kruipluik wordt bepaald door de installateurs.
Let op: deze optie is alleen van toepassing bij woningen met een aansluitende berging.

100.038G

Openslaande tuindeuren en vastraam L

De woning wordt ter plaatsen van de achtergevel voorzien van openslaande tuindeuren en vast raam, conform optietekening.
Het kunststof kozijn is voorzien van HR+++ (triple glas) en inbraakwerend.

€

1.750,00

100.038RZ

Openslaande tuindeuren en loopdeur

De woning wordt ter plaatsen van de achtergevel voorzien van openslaande tuindeuren en loopdeur, conform optietekening.
Het kunststof kozijn is voorzien van HR+++ (triple glas) en inbraakwerend.

€

2.250,00

100.039

Schuifpui i.p.v. Openslaande tuindeuren

€

1.500,00

100.040

Wijzigen schuifrichting schuifpui

€

75,00

100.041

Wijzigen positie loopdeur

€

75,00

€

650,00

100.051

Meterkast aanpassen

De openslaande tuindeuren in de achtergevel worden vervangen door een kunststof schuifpui, conform optietekening.
Het wijzigen van de schuifrichting van een deur in de schuifpui.
Het wijzigen van de positie van de loopdeur in de openslaande tuindeuren.
Het vervangen van de basis prefab meterkast door een meterkast met zijwand en een binnendeurkozijn, binnendeur en kastslot gelijk aan de
overige binnendeuren in de woning. Het binnenkeurkozijn wordt uitgevoerd met een bovenlicht met dicht paneel.
Let op: de deur wordt voorzien van ventilatieroosters volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.
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100.056A

100.500A

100.500B

100.510A

100.510B

100.520A

100.520B

100.530A

100.530B

100.531At

100.531Bt
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Colorbell in onderste vakken kozijn

Colorbell in de onderste vakken van kozijn, conromf optietekening. Binnenblad wordt opgetrokken.

€

340,00

€

16.000,00

€

25.500,00

€

16.000,00

Kantoor in berging, 1,2 m verlengd

Standaard berging verlengen met ca. 1,2 meter t.b.v. kantoorruimte, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang kantoorruimte plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
De achtergevel wordt verplaatst en het binnenspouwblad wordt in het verlengde van het bestaande binnenspouwblad doorgetrokken.

€

25.500,00

Bijkeuken in berging, standaard

Bijkeuken realiseren in standaard berging, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang bijkeuken plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.

€

17.000,00

Bijkeuken in berging, 1,2 m verlengd

Standaard berging verlengen met ca. 1,2 meter t.b.v. bijkeuken, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang bijkeuken plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
De achtergevel wordt verplaatst en het binnenspouwblad wordt in het verlengde van het bestaande binnenspouwblad doorgetrokken.

€

26.500,00

Woonkamer in berging, standaard

Woonkamer realiseren in standaard berging, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang woonkamer plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.

€

19.500,00

Woonkamer in berging, 1,2 m verlengd

Standaard berging verlengen met ca. 1,2 meter t.b.v. woonkamer, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang woonkamer plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
De achtergevel wordt verplaatst en het binnenspouwblad wordt in het verlengde van het bestaande binnenspouwblad doorgetrokken.

€

29.000,00

€

55.750,00

€

80.000,00

Verblijfsruimte in berging, standaard

Verblijfsruimte in berging, 1,2 m verlengd

Kantoor in berging, standaard

Woonkamer in berging, standaard

Woonkamer in berging, 1,2 m verlengd

Verblijfsruimte realiseren in standaard berging, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang (bij)keuken/verblijfsruimte plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
Standaard berging verlengen met ca. 1,2 meter t.b.v. verblijfsruimte, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang verblijfsruimte plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
De achtergevel wordt verplaatst en het binnenspouwblad wordt in het verlengde van het bestaande binnenspouwblad doorgetrokken.
Kantoorruimte realiseren in standaard berging, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang kantoorruimte plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.

Woonkamer realiseren in standaard berging inclusief de luifel betrekken bij de woning, conform optietekening. Waarbij een uitbouw van 2,4 meter wordt meegenomen in de optie t.p.v. de woonkamer/keuken.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met deurkozijn conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang woonkamer plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
Let op: u dient zelf een berging van minimaal 5m2 op uw achtererf te realiseren conform bouwbesluit!
Standaard berging verlengen met ca. 1,2 meter en luifel betrekken bij de woning t.b.v. woonkamer, conform optietekening. Waarbij een uitbouw van 3,6 meter wordt meegenomen in de optie t.p.v. de
woonkamer/keuken.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met deurkozijn conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang woonkamer plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
De achtergevel wordt verplaatst en het binnenspouwblad wordt in het verlengde van het bestaande binnenspouwblad doorgetrokken.
Let op: u dient zelf een berging van minimaal 5m2 op uw achtererf te realiseren conform bouwbesluit!

Prijzen geldig tot 1 september 2022

Datum: 20-07-2022

100.532At

100.532Bt

100.541B

Versie 06

Woonkamer en bijkeuken in berging, standaard

Woonkamer met bijkeuken realiseren in standaard berging inclusief de luifel betrekken bij de woning, conform optietekening. Waarbij een uitbouw van 2,4 meter wordt meegenomen in de optie t.p.v. de
woonkamer/keuken.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met deurkozijn conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang woonkamer plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.

€

62.250,00

Woonk.+ bijkeuken in berging, 1,2 m verlengd

Standaard berging verlengen met ca. 1,2 meter en luifel betrekken bij de woning t.b.v. woonkamer met bijkeuken, conform optietekening. Waarbij een uitbouw van 3,6 meter wordt meegenomen in de optie t.p.v.
de woonkamer/keuken.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met deurkozijn conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang woonkamer plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
De achtergevel wordt verplaatst en het binnenspouwblad wordt in het verlengde van het bestaande binnenspouwblad doorgetrokken.

€

86.500,00

Slaap- en badkamer in berging, 1,2 verlengd

Standaard berging verlengen met ca. 1,2 meter t.b.v. Slaap- en badkamer, conform optietekening.
Het maken van een geïsoleerd betonnen dak i.p.v. houten balklaag en plaatsen kalkzandsteenwand incl. isoleren van de wanden rondom de verblijfsruimte. Kanteldeur/Sectionaaldeur wordt vervangen door
metselwerk met bergingsdeur met ventilatierooster conform tekening.
In de achtergevel komen extra kozijnen conform tekening. T.b.v. doorgang slaapkamer plaatsen van stalen latei en een kozijn.
E.e.a. incl. verwarming en elektra conform NEN 1010.
De achtergevel wordt verplaatst en het binnenspouwblad wordt in het verlengde van het bestaande binnenspouwblad doorgetrokken.

€

35.500,00

€

2.350,00

De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap. Onder de trap wordt een trapkast gerealiseerd. De trapkast wordt voorzien van een wandlichtpunt, schakelaar, dubbele
wandcontactdoos en standaard binnendeurkozijn, binnendeur en garnituur. De afwerking van de wanden is conform de basis afwerking van de woning, zoals beschreven in de technische omschrijving. De
onderzijde van de trap wordt niet afgewerkt.

100.560RZ

Maken van een trapkast en vergroten hal

100.601

Slaapkamers samenvoegen

100.604

Inpandige berging / inloopkast verdieping

100.702

Extra slaapkamer op zolder

100.703

Extra slaapkamer en werkkamer op zolder

101.104

Keuken casco

101.105

Keuken naar achterzijde woning

De keuken wordt naar de achterzijde van de woning geplaatst, conform optietekening.
E.e.a. incl. verwarming en installaties.

101.106

Keuken naar voorzijde woning

De keuken wordt naar de voorzijde van de woning geplaatst, conform optietekening.
E.e.a. incl. verwarming en installaties.

101.107A

Keukeneiland voor kookopstelling

101.107B

Keukeneiland voor spoelopstelling

101.107C

Keukeneiland voor kook- & spoelopstelling

106.604

Buitendeur tussen woning en berging

106.605

Ensuite deuren

108.049

Dichte trap

108.050
200.000
201.101
201.102

Hardhouten trappen
Geen Afbouwopties
Keukeninstallatie basis uitvoeren
Keukeninstallatie conform project showroom

201.103

Keuken conform showroom

202.201

Badkamer basis uitvoeren

Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd, conform optietekening.
Indien van toepassing afhankelijk van de tekeningen
Extra slaapkamer op zolder conform optietekening
Let op zwaardere wand tussen verblijfsruimte en technische ruimte i.v.m. geluid.
Let op: indien deur direct op de verblijfsruimte uitkomt, dient deze ook verzwaard uitgevoerd te worden i.v.m. geluid. Inclusief valdorpel
Extra slaapkamer en werkkamer op zolder conform optietekening
Let op zwaardere wand tussen verblijfsruimte en technische ruimte i.v.m. geluid.
Let op: indien deur direct op de verblijfsruimte uitkomt, dient deze ook verzwaard uitgevoerd te worden i.v.m. geluid. Inclusief valdorpel

op aanvraag
€

1.100,00

€

3.750,00

€

5.000,00

Er wordt geen keuken geleverd, de keukeninstallaties zullen wordt uitgevoerd, conform optietekening of leidingtekening die u heeft gekregen vanuit de showroom.

Keukeneiland wordt voorzien van keukeninstallaties ter voorbereiding op een kookopstelling, conform optietekening of leidingtekening die u heeft meegekregen vanuit de showroom.
Keukeneiland wordt voorzien van keukeninstallaties ter voorbereiding op een spoelopstelling, conform optietekening of leidingtekening die u heeft meegekregen vanuit de showroom.
Keukeneiland wordt voorzien van keukeninstallaties ter voorbereiding op een kook- en spoelopstelling, conform optietekening of leidingtekening die u heeft meegekregen vanuit de showroom.
Het leveren en aanbrengen van een deurkozijn met vlakke, dichte deur en dag- en nachtschoot, in de wand tussen de woning en de garage.
Het kozijn wordt uitgevoerd zonder bovenlicht. Aangezien de garage ongeïsoleerd wordt uitgevoerd, wordt er een buitendeurkozijn en buitendeur toegepast.
Uitvoering conform optietekening.

standaard
standaard

€

1.550,00

€

550,00

€

550,00

€

550,00

€

2.250,00

Het leveren een aanbrengen van ensuite deuren, conform opgave deurenleverancier.
Een standaard open trap uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden, net als de traptreden, gegrond opgeleverd (niet afgelakt), conform de technische opschrijving.

op aanvraag
€

550,00

Tijdens de bouw is de woning voorzien van een noodtrap. Voor oplevering wordt deze vervangen door een hardhouten trap, in open of dichte uitvoering.
Er worden geen afbouwopties uitgevoerd. De ruwbouw zal in basis worden gebouwd conform de verkooptekeningen.
De keukeninstallatie wordt uitgevoerd, conform optietekening.
De keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform leidingtekening van de projectshowroom
De keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform leidingtekening van showroom
De meerwerk kosten worden in door de elektriciën berekend en aan u geöffreerd.
Sanitair wordt uitgevoerd, conform technische omschrijving.
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op aanvraag
€

standaard
offerte
offerte
standaard

Datum: 20-07-2022
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202.202

Badkamer conform project showroom

202.203

Badkamer conform showroom

Sanitair wordt uitgevoerd conform offerte project showroom

offerte

Sanitair wordt uitgevoerd conform offerte showroom

offerte

Het standaard sanitair (inclusief het inbouwreservoir) in de badkamer van de 2^1 kapwoning komen te vervallen.
De dekvloer wordt wel aangebracht. Het standaard spuitwerk op de wanden wordt niet aangebracht. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd op de standaard posities conform verkooptekening.

202.204B

Sanitair in badkamer laten vervallen

Eventuele aanpassingen aan het leidingwerk dienen na oplevering, in eigen beheer, te worden uitgevoerd. Er wordt niet aangeboden het leidingwerk tijdens de
bouw aan te passen.Het elektra wordt afgemonteerd. Koper dient direct na oplevering een sanitair toestel te plaatsen en/of de waterleidingen regelmatig door
te laten lopen, om het risico op legionella te voorkomen. Koper is ermee bekend dat, door het vervallen van de radiator, de temperatuurseis zoals omschreven in
de technische omschrijving niet kan worden gegarandeerd.

€

-4.000,00

Indien u voor deze optie kiest wordt uw garantie- en waarborgregeling omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij de te vervallen
onderdelen worden uitgesloten van garantie.
202.205A

Ligbad laten vervallen

Inclusief vervallen 50 liter warmtapwater

op aanvraag

Het standaard sanitair (inclusief het inbouwreservoir) en het standaard tegelwerk in de badkamer van de 2^1 kapwoning komen te vervallen.
De dekvloer wordt wel aangebracht. Het standaard spuitwerk op de wanden wordt niet aangebracht. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd op de standaard posities conform verkooptekening.

202.206B

Casco Badkamer

Eventuele aanpassingen aan het leidingwerk dienen na oplevering, in eigen beheer, te worden uitgevoerd. Er wordt niet aangeboden het leidingwerk tijdens de
bouw aan te passen.Het elektra wordt afgemonteerd. Koper dient direct na oplevering een sanitair toestel te plaatsen en/of de waterleidingen regelmatig door
te laten lopen, om het risico op legionella te voorkomen. Koper is ermee bekend dat, door het vervallen van de radiator, de temperatuurseis zoals omschreven in
de technische omschrijving niet kan worden gegarandeerd.

€

-7.100,00

Indien u voor deze optie kiest wordt uw garantie- en waarborgregeling omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij de te vervallen
onderdelen worden uitgesloten van garantie.
202.207

Toilet basis uitvoeren

202.208

Toilet conform project showroom

202.209

Toilet conform showroom

Sanitair wordt uitgevoerd, conform technische omschrijving.

standaard

Sanitair wordt uitgevoerd conform offerte project showroom

offerte

Sanitair wordt uitgevoerd conform offerte showroom

offerte

Het standaard sanitair (inclusief het inbouwreservoir) en het standaard tegelwerk in de toiletruimte komen te vervallen. (Minderwerk = per toilet)
De dekvloer wordt wel aangebracht. Het standaard spuitwerk op de wanden wordt niet aangebracht, de wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond wordt wel voorzien van standaard spuitwerk. Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd op de standaard posities conform verkooptekening.

202.210

Sanitair in toilet laten vervallen

Eventuele aanpassingen aan het leidingwerk dienen na oplevering, in eigen beheer, te worden uitgevoerd. Er wordt niet aangeboden het leidingwerk tijdens de
bouw aan te passen. Het elektra wordt afgemonteerd. Koper dient direct na oplevering een sanitair toestel te plaatsen en/of de waterleidingen regelmatig door
te laten lopen, om het risico op legionella te voorkomen.

€

-800,00

€

-1.250,00

Indien u voor deze optie kiest wordt uw garantie- en waarborgregeling omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij de te vervallen onderdelen worden uitgesloten van garantie.
NB: Casco badkamer en of toilet niet mogelijk i.v.m. garanties bij appartement.
Het standaard sanitair (inclusief het inbouwreservoir) en het standaard tegelwerk in de toiletruimte komen te vervallen. (Minderwerk = per toilet)
De dekvloer wordt wel aangebracht. Het standaard spuitwerk op de wanden wordt niet aangebracht, de wanden worden onafgewerkt opgeleverd.
Het plafond wordt wel voorzien van standaard spuitwerk. Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd op de standaard posities conform verkooptekening.

202.211

Casco Toilet

Eventuele aanpassingen aan het leidingwerk dienen na oplevering, in eigen beheer, te worden uitgevoerd. Er wordt niet aangeboden het leidingwerk tijdens de
bouw aan te passen. Het elektra wordt afgemonteerd. Koper dient direct na oplevering een sanitair toestel te plaatsen en/of de waterleidingen regelmatig door
te laten lopen, om het risico op legionella te voorkomen.
Indien u voor deze optie kiest wordt uw garantie- en waarborgregeling omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij de te vervallen onderdelen worden uitgesloten van garantie.
NB: Casco badkamer en of toilet niet mogelijk i.v.m. garanties bij appartement.

203.301

Elektra basis uitvoeren

203.302

Elektra wijzigen conform offerte showroom

204.401B

Buitenkraan vorstvrij zijgevel

204.401C

Buitenkraan vorstvrij achtergevel

Het elektra wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving.

standaard

Individuele wensen/wijzigingen die binnen de mogelijkheden vallen kunnen middels een separate offerte aan u aangeboden worden.
Het elektra in uw woning wordt uitgevoerd conform onze projectshowroom offerte: 000 van d.d. 00-00-0000.
Dit is een meerpijs ten opzichten van het standaard elektra.
Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op een gevelkom op circa 600 mm boven peil. Een vorstvrije buitenkraan is enkel mogelijk op een geïsoleerde buitenmuur.
Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op een gevelkom op circa 600 mm boven peil. Een vorstvrije buitenkraan is enkel mogelijk op een geïsoleerde buitenmuur.
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offerte

€

750,00

€

750,00

Datum: 20-07-2022

204.402

204.403

204.404

Versie 06

Uitstortgootsteen + koudwaterkraan

Uitstortgootsteen + koud- & warmwaterkraan

Afgedopte koud- & warmwateraansluiting

Het leveren en aanbrengen van een uitstortgootsteen met daarboven een koudwaterkraan, aangesloten op het bestaande leidingwerk, af te sluiten in de meterkast. In een ongeïsoleerde en onverwarmde
garage/berging is er kans op bevriezing van het leidingwerk. De verantwoordelijkheid ligt bij de koper om deze in de winter af te sluiten, zodat bevriezing kan worden voorkomen.Deze optie is inclusief een extra
kruipluik om het leidingwerk bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden. De positie van het kruipluik wordt bepaald door de installateurs.
Het leveren en aanbrengen van een uitstortgootsteen met daarboven een koud- en warmwater mengkraan inclusief het benodigde leidingwerk en rioleringsafvoer, aangesloten op het bestaande leidingwerk (niet
d.m.v. boiler). Af te sluiten in de meterkast en nabij warmtepomp. In een ongeïsoleerde en onverwarmde garage/berging is er kans op bevriezing van het leidingwerk. De verantwoordelijkheid ligt bij de koper om
deze in de winter af te sluiten, zodat bevriezing kan worden voorkomen. Deze optie is inclusief een extra kruipluik om het leidingwerk bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden. De positie van het
kruipluik wordt bepaald door de installateurs.
Het aanbrengen van een afgedopte koud- en warmwateraansluiting voorzien van stopkraantjes en een rioleringsafvoer (rond 50 mm), aangesloten op het bestaande leidingwerk (niet d.m.v. boiler). Af te sluiten in
de meterkast en nabij warmtepomp. Om het risico op legionella besmetting te voorkomen, dient de warmwaterleiding regelmatig doorgespoeld te worden. Deze optie is niet mogelijk in een ongeïsoleerde en
onverwarmde ruimte. Deze optie is inclusief een extra kruipluik om het leidingwerk bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden. De positie van het kruipluik wordt bepaald door de installateurs.
Hoogte?

€

1.000,00

€

1.250,00

€

700,00

€

500,00

Boiler uitbreiden tot een capaciteit van 200L naar 240 L, minimale vrije hoogte 2710 mm.
204.406C

Uitbreiden boiler capaciteit 240L boiler

204.407

Waterontharder

205.501

Vloerverwarmingsvrije zone

205.550

Nul op de meter, vraag naar de mogelijkheden

300.000
306.610

Geen Afwerkingopties
Deuren, kozijnen, H&S basis uitvoeren

306.611

Deuren, conform opgave koper

307.701

Vloer- en wandtegelwerk sanitair basis

307.702

Offerte tegelwerk conform opgave koper

307.703

Tegelwerk laten vervallen in gehele woning

Let op: Uitbreiding van de boiler capaciteit kan leiden tot het moeten aanpassen van de technische ruimte. Deze wordt conform opgave van de installateur vergroot.
Dit zal ten kosten gaan van de onbenoemde ruimte op zolder. Wanneer u heeft gekozen voor een indeling van de zolder met slaapkamer of zolder met werkkamer en
slaapkamer, zal deze worden aangepast om de uitbreiding van de boiler capaciteit mogelijk te maken.
Het leveren en aanbrengen van een waterontharder.

op aanvraag

Het legplan van de vloerverwarming wordt aangepast. Er wordt een vloerverwarmingsvrije zone aangebracht op de door koper opgegeven posities. De prijs voor het aanpassen van het legplan geldt per verdieping.
U betaalt voor de kosten voor het aanpassen van tekenwerk, er wordt geen minderwerk verrekend voor het feit dat er minder vloerverwarmingsslangen worden toegepast.

€

180,00
op aanvraag

Er worden geen afwerkingopties uitgevoerd. De ruwbouw zal in basis worden gebouwd conform de verkooptekeningen.
De binnendeurkozijnen, binnendeuren en het hang- en sluitwerk worden geleverd en aangebracht conform de technische omschrijving.
Individuele wensen/wijzigingen die binnen de mogelijkheden vallen kunnen middels een separate offerte aan u aangeboden worden.
De binnendeurkozijnen, binnendeuren en het hang en sluitwerk worden uitgevoerd conform onze projectshowroom offerte: 000 dd. 00-00-0000.
Dit is een meerpijs ten opzichten van het standaard deurenpakket.
Het tegelwerk in de sanitaire ruimten wordt geleverd en aangebracht conform de technische omschrijving.
Individuele wensen/wijzigingen die binnen de mogelijkheden vallen kunnen middels een separate offerte aan u aangeboden worden.
Het tegelwerk in de sanitaire ruimten wordt uitgevoerd conform onze projectshowroom offertenr: 00 van d.d. 00-00-0000.
Dit is een meerpijs ten opzichten van het standaard tegelwerk.

€

standaard

offerte

standaard

offerte

op aanvraag
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