Onderstaand vind je een kleine greep uit de diverse opties en mogelijkheden. Uiteraard is er nog veel meer mogelijk! Wij adviseren om dit na toewijzing te bespreken met je woonadviseur!

code

impressie

omschrijving

toelichting

bouwnummers

prijs incl. BTW

0 - 1R - 00 - 002

de begane grond wordt hiermee vergroot.
Mogelijkheden voor indeling varianten te bespreken met
Uitbouw 1,2 meter
de woonadviseur. Het kan voorkomen dat door het
achtergevel woning 5,4 meter
vergroten van het oppervlak van de woning er extra
breed
energiemaatregelen nodig zijn. Deze zijn niet in de
optieprijs meegenomen.

27 t/m 48 en 56 t/m 59

€

13.700,00

0 - 1R - 00 - 021

de begane grond wordt hiermee vergroot.
Mogelijkheden voor indeling varianten te bespreken met
Uitbouw 2,4 meter
de woonadviseur. Het kan voorkomen dat door het
achtergevel 5,4 meter breed
vergroten van het oppervlak van de woning er extra
energiemaatregelen nodig zijn. Deze zijn niet in de
optieprijs meegenomen.

27 t/m 48 en 56 t/m 59

€

23.510,00

0 - 1R - 00 - 100

Dakterras op uitbouw 1e
verdieping, woning 5,4 meter
breed

27 t/m 48 en 56 t/m 59

€

8.175,00

een extra terras op de 1e verdieping. Deze optie is
alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 2,4
meter

code

impressie

omschrijving

toelichting

bouwnummers

prijs incl. BTW

0 - 1R - 00 - 110

Dakkapel klein

een kleine dakkapel toevoegen aan het dak. Met deze
optie zijn er veel indeling variaties op zolder mogelijk

33 t/m 44

€

9.895,00

0 - 1R - 00 - 115

Dakkapel groot

een grote dakkapel toevoegen aan het dak. Met deze
optie zijn er veel indeling varianten mogelijk.

33 t/m 44

€

12.750,00

0 - 1R - 00 - 130

Lichtstraat 3,1 x 1 meter in
kanaalplaat

het opnemen van heen lichtstraat in het dak van de
uitbouw. Deze optie is alleen mogelijk bij een uitbouw
van 2,4 meter diep

27 t/m 48 en 56 t/m 59

€

6.950,00

code

0 - 1R - 00 - 003

0 - 1R - 00 - 091

0 - 1R - 00 - 090

impressie

omschrijving

toelichting

bouwnummers

prijs incl. BTW

Uitbouw 1,2 meter
achtergevel woning 9,7 meter
breed

de begane grond wordt hiermee vergroot.
Mogelijkheden voor indeling varianten te bespreken met
de woonadviseur. Het kan voorkomen dat door het
vergroten van het oppervlak van de woning er extra
energiemaatregelen nodig zijn. Deze zijn niet in de
optieprijs meegenomen.

49 t/m 55

€

27.640,00

Individuele uitbouw
Bouwnummer 49

de begane grond wordt hiermee vergroot.
Mogelijkheden voor indeling varianten te bespreken met
de woonadviseur. met deze optie is het ook mogelijk om
een slaapkamer op de begane grond te creëren. Het
kan voorkomen dat door het vergroten van het
oppervlak van de woning er extra energiemaatregelen
nodig zijn. Deze zijn niet in de optieprijs meegenomen.

49

€

29.890,00

individuele uitbouw
Bouwnummer 55

de begane grond wordt hiermee vergroot.
Mogelijkheden voor indeling varianten te bespreken met
de woonadviseur. Het kan voorkomen dat door het
vergroten van het oppervlak van de woning er extra
energiemaatregelen nodig zijn. Deze zijn niet in de
optieprijs meegenomen.

55

€

29.890,00

code

impressie

omschrijving

toelichting

bouwnummers

prijs incl. BTW

0 - 1R - 00 - 152

Dakraam

dakraam kan zowel links, als rechts in het dakvlak
worden opgenomen.

33 t/m 44

€

1.215,00

0 - 1R - 30 - 030

Achtergevel indeling wijzigen
naar 1 pui dubbele deur en 2
zijlichten

27 t/m 48 en 56 t/m 59

€

2.125,00

0 - 1R - 30 - 040

Achtergevel indeling wijzigen
naar 1 schuifpui

27 t/m 48 en 56 t/m 59

€

1.110,00

