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Bouwkundige opties (B)Bouwkundige opties (B)Bouwkundige opties (B)Bouwkundige opties (B)01010101

BuitenschilBuitenschilBuitenschilBuitenschilB1B1B1B1
22.500,0001B1.01B .........Uitbouw woonkamer 5700mm achtergevel ca. 1200 mm

Het realiseren van een uitbouw aan de achtergevel op de begane grond
met een diepte van ca. 1,2 m1 over de gehele breedte van de woonkamer.
In het plafond is geen overgang zichtbaar tussen de woonkamer en de
uitbouw, het dak ter plaatse van de uitbouw is een plat dak en wordt
voorzien van dakbedekking. De deur en het raamkozijn blijven
ongewijzigd. 
Het plafondlichtpunt en de elektra punten nabij de achtergevel worden
verplaatst. De vloerverwarming wordt uitgebreid. De wanden worden in 1
lijn aangebracht. Indien de koper van de naastgelegen woning niet voor
de uitbouw gekozen heeft, dan zal door de maat van het totaalpakket van
bouwmuur, isolatie, spouw en buitengevel de zijkant van de uitbouw,
afhankelijk van bouwmethodiek, 20 tot 35 cm de hartlijn van de
bouwmuur overschrijden. Met andere woorden de aanbouw staat voor een
deel op het terrein van die naastgelegen woning. 
In de akte van levering is door de notaris onder het hoofdstuk
"erfdienstbaarheden" vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten
gedogen. Wordt er door koper of koper naastgelegen woning tijdens de
bouw geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan kunnen deze
uitbreidingen, hoewel er geen technische voorzieningen hiervoor zijn
opgenomen, in de toekomst alsnog gerealiseerd worden. Ook dan geldt
het gestelde onder "erfdienstbaarheden".

28.500,0001B1.02B .........Uitbouw woonkamer 5700mm achtergevel ca. 2400 mm
Het realiseren van een uitbouw aan de achtergevel op de begane grond
met een diepte van ca. 2,4 m1 over de gehele breedte van de woonkamer.
In het plafond is geen overgang zichtbaar tussen de woonkamer en de
uitbouw, het dak ter plaatse van de uitbouw is een plat dak en wordt
voorzien van dakbekking. De deur en het raamkozijn blijven ongewijzigd. 
Het plafondlichtpunt en de elektra punten nabij de achtergevel worden
verplaatst. De vloerverwarming wordt uitgebreid. De wanden worden in 1
lijn aangebracht. Indien de koper van de naastgelegen woning niet voor
de uitbouw gekozen heeft, dan zal door de maat van het totaalpakket van
bouwmuur, isolatie, spouw en buitengevel de zijkant van de uitbouw,
afhankelijk van bouwmethodiek, 20 tot 35 cm de hartlijn van de
bouwmuur overschrijden. Met andere woorden de aanbouw staat voor een
deel op het terrein van die naastgelegen woning. 
In de akte van levering is door de notaris onder het hoofdstuk
"erfdienstbaarheden" vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten
gedogen. Wordt er door koper of koper naastgelegen woning tijdens de
bouw geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan kunnen deze
uitbreidingen, hoewel er geen technische voorzieningen hiervoor zijn
opgenomen, in de toekomst alsnog gerealiseerd worden. Ook dan geldt
het gestelde onder "erfdienstbaarheden".
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7.725,0001B1.03 .........Berging uitvoeren als een geïsoleerde berging
Het realiseren van een geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning. 
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging ook uitvoeren als
spouwmuur. Deur uitvoeren met isolatieglas, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
Er zal geen verwarming worden aangebracht. 
Let op: buitenmaat van de berging blijft gelijk. 

15.150,0001B1.04 .........Berging uitvoeren als geïsoleerde berging incl. uitbreiding 1200mm
Het realiseren van een geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning,
inclusief uitbreiding van de standaard met berging met ca 1,2m1.
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging ook uitvoeren als
spouwmuur. Deur uitvoeren met isolatieglas, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
Er zal geen verwarming worden aangebracht. 
Let op: buitenmaat van de berging blijft gelijk. 

21.500,0001B1.05 .........Berging uitvoeren als geïsoleerde berging incl. uitbreiding 2400mm
Het realiseren van een geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning,
inclusief uitbreiding van de standaard met berging met ca 2,4m1.
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging ook uitvoeren als
spouwmuur. Deur uitvoeren met isolatieglas, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
Er zal geen verwarming worden aangebracht. 
Let op: buitenmaat van de berging blijft gelijk. 

23.250,0001B1.05A .........Berging uitvoeren als geïso. berging incl. uitbreiding 2400 incl. deur
Het realiseren van een geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning,
inclusief uitbreiding van de standaard met berging met ca 2,4m1.
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging ook uitvoeren als
spouwmuur. Deur uitvoeren met isolatieglas, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
Er zal geen verwarming worden aangebracht. 
Let op: buitenmaat van de berging blijft gelijk. 

32.000,0001B1.06 .........Uitbouw 1200mm woonkamer 5700mm en geïsoleerde berging
Het realiseren van een uitbouw aan de achtergevel op de begane grond
met een diepte van ca. 1,2 m1 over de gehele breedte van de woonkamer.
In het plafond is geen overgang zichtbaar tussen de woonkamer en de
uitbouw, het dak ter plaatse van de uitbouw is een plat dak en wordt
voorzien van dakbedekking. De deur en het raamkozijn blijven
ongewijzigd. 
Het plafondlichtpunt en de elektra punten nabij de achtergevel worden
verplaatst. De vloerverwarming wordt uitgebreid. De wanden worden in 1
lijn aangebracht. Indien de koper van de naastgelegen woning niet voor
de uitbouw gekozen heeft, dan zal door de maat van het totaalpakket van
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bouwmuur, isolatie, spouw en buitengevel de zijkant van de uitbouw,
afhankelijk van bouwmethodiek, 20 tot 35 cm de hartlijn van de
bouwmuur overschrijden. Met andere woorden de aanbouw staat voor een
deel op het terrein van die naastgelegen woning. 
In de akte van levering is door de notaris onder het hoofdstuk
"erfdienstbaarheden" vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten
gedogen. Wordt er door koper of koper naastgelegen woning tijdens de
bouw geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan kunnen deze
uitbreidingen, hoewel er geen technische voorzieningen hiervoor zijn
opgenomen, in de toekomst alsnog gerealiseerd worden. Ook dan geldt
het gestelde onder "erfdienstbaarheden".

Het realiseren van een geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning,
inclusief uitbreiding van de standaard met berging met ca 1,2 m1.
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging ook uitvoeren als
spouwmuur. Deur uitvoeren met isolatieglas, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
Er zal geen verwarming worden aangebracht. 
Let op: buitenmaat van de berging blijft gelijk.  

37.700,0001B1.07 .........Uitbouw 2400mm woonkamer 5700mm en geïsoleerde berging
Het realiseren van een uitbouw aan de achtergevel op de begane grond
met een diepte van ca. 2,4 m1 over de gehele breedte van de woonkamer.
In het plafond is geen overgang zichtbaar tussen de woonkamer en de
uitbouw, het dak ter plaatse van de uitbouw is een plat dak en wordt
voorzien van dakbedekking. De deur en het raamkozijn blijven
ongewijzigd. 
Het plafondlichtpunt en de elektra punten nabij de achtergevel worden
verplaatst. De vloerverwarming wordt uitgebreid. De wanden worden in 1
lijn aangebracht. Indien de koper van de naastgelegen woning niet voor
de uitbouw gekozen heeft, dan zal door de maat van het totaalpakket van
bouwmuur, isolatie, spouw en buitengevel de zijkant van de uitbouw,
afhankelijk van bouwmethodiek, 20 tot 35 cm de hartlijn van de
bouwmuur overschrijden. Met andere woorden de aanbouw staat voor een
deel op het terrein van die naastgelegen woning. 
In de akte van levering is door de notaris onder het hoofdstuk
"erfdienstbaarheden" vastgelegd dat buren dit van elkaar moeten
gedogen. Wordt er door koper of koper naastgelegen woning tijdens de
bouw geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, dan kunnen deze
uitbreidingen, hoewel er geen technische voorzieningen hiervoor zijn
opgenomen, in de toekomst alsnog gerealiseerd worden. Ook dan geldt
het gestelde onder "erfdienstbaarheden".

Het realiseren van een geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning,
inclusief uitbreiding van de standaard met berging met ca 2,4 m1.
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging ook uitvoeren als
spouwmuur. Deur uitvoeren met isolatieglas, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
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Er zal geen verwarming worden aangebracht. 
Let op: buitenmaat van de berging blijft gelijk. 

24.760,0001B1.08 .........Extra kamer in berging - vergroot 1200mm - met doorgang naar woonkamer
Het realiseren van extra kamer in de bestaande berging. Inclusief
uitbreiding van de standaard met berging met ca 1,2m1. Deze extra kamer
uitvoeren als geïsoleerde ruimte. 
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging uitvoeren als
spouwmuur.
Dubbele openslaande deuren in de achtergevel, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
De vloerverwarming zal vanuit de woonkamer doorlopen in deze extra
kamer.  
Let op: breedte buitenmaat van de berging blijft gelijk. 

30.475,0001B1.09 .........Extra kamer in berging - vergroot 2400mm - met doorgang naar woonkamer
Het realiseren van extra kamer in de bestaande berging. Inclusief
uitbreiding van de standaard met berging met ca 2,4m1. Deze extra kamer
uitvoeren als geïsoleerde ruimte. 
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging uitvoeren als
spouwmuur.
Dubbele openslaande deuren in de achtergevel, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
De vloerverwarming zal vanuit de woonkamer doorlopen in deze extra
kamer.  
Let op: breedte buitenmaat van de berging blijft gelijk. 

37.000,0001B1.10 .........Extra kamer in berging - vergroot 1200mm - berging verplaatst
Het realiseren van extra kamer in de bestaande berging. Inclusief
uitbreiding van de standaard met berging met ca 2,4m1. Deze extra kamer
uitvoeren als geïsoleerde ruimte. 
Dak uitvoeren als geïsoleerd plat dakconstructie, wanden uitvoeren als
geïsoleerde spouwmuur; wand tussen woning en berging uitvoeren als
spouwmuur.
Dubbele openslaande deuren in de achtergevel, vloer uitvoeren als
geïsoleerde betonvloer. 
De vloerverwarming zal vanuit de woonkamer doorlopen in deze extra
kamer.  
Voorgevel berging (ongeïsoleerd) verplaatsen richting voorgevel.
Let op: breedte buitenmaat van de berging blijft gelijk. 

3.245,0001B1.15 .........Houten schuifpui achtergevel - kozijn ca. 3750 mm breed
Leveren en aanbrengen van een schuifpui in de achtergevel in plaats van
de standaard pui. Schuifpui is van buitenaf te openen met een
gelijksluitende cilinder. 

4.250,0001B1.17 .........Extra deur in geïsoleerde berging
Het aanbrengen van een extra deur in de geïsoleerde berging. Inclusief
extra schakelaar (beide schakelaars tbv plafondlichtpunt uitvoeren als
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wisselschakelaar).

1.750,0001B1.42 .........Velux dakraam voorgevel 780 x 1180 mm
Het realiseren van een wit gelakt dakraam op zolder aan de voorzijde.
Afmeting dakraam 93 x 118 cm (bxh). Exacte positie wordt in het werk
bepaald. 
Prijs per stuk.

1.750,0001B1.43 .........Velux dakraam achtergevel 780 x 1180 mm
Het realiseren van een wit gelakt dakraam op zolder aan de achterzijde.
Afmeting dakraam 93 x 118 cm (bxh). Exacte positie wordt in het werk
bepaald. 
Prijs per stuk.

Wijzigen indelingWijzigen indelingWijzigen indelingWijzigen indelingB2B2B2B2
6.975,0001B2.11 .........2 stuks onbenoemde ruimte op zolder - twee-onder-een-kap

Het creëren van twee aparte onbenoemde ruimtes op de zolder
verdieping. Incl. verkleinen technische ruimte. 
Incl. aparte thermostaat in beide onbenoemde ruimtes t.b.v.
vloerverwarming. Incl. extra deuren en deurkozijnen. Incl. 2 extra
wandlichtpunt en schakelaars. Incl. 4 dubbele wandcontactdozen.  

CV - Installatie opties (C)CV - Installatie opties (C)CV - Installatie opties (C)CV - Installatie opties (C)08080808

WarmtepompWarmtepompWarmtepompWarmtepompC2C2C2C2
3.125,0008C2.01 .........Extra boiler warmwater van 120 l naast standaard warmtepomp

PV-panelen (PV)PV-panelen (PV)PV-panelen (PV)PV-panelen (PV)14141414

PV panelen (vermogen n.t.b.)PV panelen (vermogen n.t.b.)PV panelen (vermogen n.t.b.)PV panelen (vermogen n.t.b.)PV1PV1PV1PV1
4.950,0014PV1.01 .........PV panelen blok 6 stuks leveren/aanbrengen incl aanpassing omvormer

8.950,0014PV1.02 .........PV panelen blok 12 stuks leveren/aanbrengen incl aanpassing omvormer
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