
Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs incl. 
btw

Totaalprijs

Modulair / KAO / AO

Bouwkundig extern

0.010.1.000 Uitbouw 120 cm achtergevel, beukmaat 4,2 - 5,1 meter O 1 € 12.995,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

Mocht u voor bovenstaande optie kiezen dan is optie 0.010.1.008 verplicht voor
bouwnummer(s): 37, 40 en 60.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 37, 40 en 60.

0.010.1.002 Uitbouw 120 cm achtergevel, beukmaat 5,4 - 6,0 meter O 1 € 13.950,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

Mocht u voor bovenstaande optie kiezen dan is optie 0.010.1.008 verplicht voor
bouwnummer(s): 22, 23, 43, 47, 48, 49 en 50.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63 en 64.

0.010.1.004 Uitbouw 240 cm achtergevel, beukmaat 4,2  - 5,1 meter O 1 € 20.630,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.

Hoewel uw woning als een complete woning zal worden opgeleverd, kunnen wij ons voorstellen dat u een aantal zaken 
naar eigen wens zou willen wijzigen. Hiervoor hebben wij onderstaande optielijst opgesteld. Verzoeken voor wijzigingen, 
niet vermeld op deze lijst, kunt u tijdens het gesprek met de woonadviseur kenbaar maken. Hiervoor word vervolgens 
een offerte op maat gemaakt. Voor een soepel verloop van het bouwproces zijn sluitingsdata (uiterste inleverdata) voor 
de optielijsten vastgesteld. Na de aangegeven sluitingsdata worden geen wijzigingen meer in behandeling genomen.
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De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

Mocht u voor bovenstaande optie kiezen dan is optie 0.010.1.008 verplicht voor
bouwnummer(s): 37, 40 en 60.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 24, 30, 37, 40 en 60.

0.010.1.006 Uitbouw 240 cm achtergevel, beukmaat 5,4 - 6,0 meter O 1 € 21.950,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

Mocht u voor bovenstaande optie kiezen dan is optie 0.010.1.008 verplicht voor
bouwnummer(s): 22, 23, 43, 47, 48, 49 en 50.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63 en 64.

0.010.1.008 Extra stalen balk tbv uitbouw O 1 € 2.975,00 € ............
Voor een uitbouw (optie code: 0.010.1.000, 0.010.1.002, 0.10.1.004 of
0.10.1.006)is bij de volgende bouwnummers: 22, 23, 37, 40, 43, 47, 48, 49, 50
en 60 een aanpassing in de constructie verplicht van toepassing.

Hier zal een extra stalen balk worden toegevoegd in het plafond van de begane
grond. De onderzijde van de balk zal in het zicht, ca. 5 cm, blijven en
meegespoten worden met de plafondafwerking.

0.010.1.010.1 Uitbouw 120 cm achtergevel (specifiek ontwerp) bnr 11 O 1 € 20.355,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
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de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

0.010.1.010.5 Uitbouw 120 cm achtergevel (specifiek ontwerp) bnr 56 O 1 € 20.755,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

0.010.1.010.6 Uitbouw 120 cm achtergevel (specifiek ontwerp) bnr 65 O 1 € 17.150,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

0.010.1.012.1 Uitbouw 240 cm achtergevel (specifiek ontwerp) bnr 11 O 1 € 30.940,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

0.010.1.012.5 Uitbouw 240 cm achtergevel (specifiek ontwerp) bnr 56 O 1 € 32.065,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
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doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

0.010.1.012.6 Uitbouw 240 cm achtergevel (specifiek ontwerp) bnr 65 O 1 € 26.840,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt aangepast en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien nodig zullen de ventilatieroosters
worden aangepast en/of toegevoegd i.v.m. de ventilatie capaciteit.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

0.010.1.014 Gemetselde erker begane grond voorgevel O 1 € 15.995,00 € ............
Het aanbrengen van een erker aan de voorzijde van de woning. De buitengevel van
de erker wordt uitgevoerd in metselwerk. Het betonplafond wordt doorgetrokken
in de erker en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking. In de erker worden gevelkozijnen aangebracht. In
verband met de te behalen EPC wordt er één extra pv-paneel aangebracht. De
uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving.

Door het combineren van ruimte vergrotende ruwbouwopties, zoals uitbouwen,
erkers en/of dakkappellen, kan het zijn dat een combinatie van deze opties het
zogenoemde gebruiksoppervlak van uw woning met meer dan 10% vergroot. De
verkoper is vanuit de gemeente Nijmegen in dat geval verplicht een toeslag van
30% over de v.o.n.-prijs van uw opties aan u door te berekenen. Deze toeslag is
niet meegenomen in de aan u verstrekte ruwbouwprijzen. De klantmanager en de
Woonadviseur kunnen u hier meer over vertellen.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 42, 44 en 64.

0.010.1.016 Balkon op gemetselde erker begane grond voorgevel O 1 € 6.230,00 € ............
Het realiseren van een balkon op de erker aan de voorzijde van de woning (zie
optie 0.010.1.012). De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en
de technische omschrijving.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 0.010.1.012.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 42, 44, 63
en 64.

0.010.1.018 Houten erker/ bloemkozijn begane grond voorgevel O 1 € 11.995,00 € ............
Het aanbrengen van een erker / bloemkozijn aan de voorgevel op de begane grond
van de woning. De erker / bloemkozijn bestaan uit een staalcontructie met
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houten kozijnen en onderhoudsarme gevelbekleding. De vloer wordt uitgevoerd in
een systeem vloer en het dak wordt uitgevoerd in een houten balklaag en
voorzien van isolatie. Het plafond wordt voorzien van een gipsplaatplafond met
spuitwerk. Het platte dak wordt afgewerkt met dakbekking.
In verband met de te behalen EPC wordt er één extra PV-paneel op het dak
aangebracht.De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de
technische omschrijving.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 35, 36, 37,
38, 39, 40, 47, 49, 50, 59 en 60.

Bij de bouwnummers 35, 36 en 59 is het niet mogelijk de opties 0.010.1.018 en
0.010.1.020 te combineren. Bouwnummers 38 en 41 hebben de mogelijk te kiezen
voor een erker op de begane grond of een erker op de verdieping, ook hier is
een combinatie niet mogelijk.

0.010.1.020 Houten erker / bloemkozijn verdieping voorgevel O 1 € 11.995,00 € ............
Het aanbrengen van een erker / bloemkozijn aan de voorgevel op de eerste
verdieping van de woning. De erker / bloemkozijn bestaan uit een
staalcontructie met houten kozijnen en onderhoudsarme gevelbekleding. Het dak
en de vloer worden uitgevoerd in een houten balklaag en voorzien van isolatie.
Het plafond wordt voorzien van een gipsplaatplafond met spuitwerk. Het platte
dak wordt afgewerkt met dakbekking.
In verband met de te behalen EPC wordt er één extra PV-paneel op het dak
aangebracht.De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de
technische omschrijving.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 35, 36, 37,
39, 41, 47, 49, 50 en 59.

Bij de bouwnummers 35, 36 en 59 is het niet mogelijk de opties 0.010.1.018 en
0.010.1.020 te combineren. Bouwnummers 38 en 41 hebben de mogelijk te kiezen
voor een erker op de begane grond of een erker op de verdieping, ook hier is
een combinatie niet mogelijk.

0.010.1.022 Dubbele houten erker / bloemkozijn voorgevel O 1 € 20.500,00 € ............
Het aanbrengen van een dubbele erker / bloemkozijn aan de voorgevel op de
eerste verdieping van de woning. De erker / bloemkozijn bestaan uit een
staalcontructie met houten kozijnen en onderhoudsarme gevelbekleding. De vloer
wordt uitgevoerd in een systeemvloer. De verdiepingsvloer en het dak worden
uitgevoerd in een houten balklaag en voorzien van isolatie. Het plafond wordt
voorzien van een gipsplaatplafond met spuitwerk. Het platte dak wordt afgewerkt
met dakbekking.
In verband met de te behalen EPC worden er twee extra PV-panelen op het dak
aangebracht.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 37, 39, 47,
49, en 50

0.010.1.023 Balkon op dubbel houten erker (prijs op aanvraag) O 1 € 0,00 € ............
Het realiseren van een balkon op de dubbele houten erker aan de voorzijde van
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de woning. De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de
technische omschrijving.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een dubbele houten erker.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 37, 40, 47,
48, 49, 50 en 60

0.010.1.024 Frans balkon voorgevel met glazen balustrade O 1 € 1.595,00 € ............
Het realiseren van een Frans balkon aan de voorzijde van uw woning. Het kozijn
wordt aangepast en voorzien van een Frans balkon met een glazen balustrade
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 02, 03, 08,
09, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45,
46, 56, 57, 58, 59, 60 en 65.

0.010.1.026 Frans balkon voorgevel met stripstalen hekwerk O 1 € 1.895,00 € ............
Het realiseren van een Frans balkon aan de voorzijde van uw woning. Het kozijn
wordt aangepast en voorzien van een Frans balkon met een stripstalen balustrade.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 22, 23, 47,
48, 49, 50, 54, 55 en 65.

0.010.1.028 Puien begane grond tot vloer O 1 € 1.550,00 € ............
De puien op de begane begrond aan de voorzijde van de woning worden
doorgetrokken tot de begane grond vloer.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 05, 06, 07,
17, 18 en 19.

0.010.1.040 Houten buitenberging vergroten O 1 € 1.750,00 € ............
De standaard vrijestaande houten berging vergroten naar een berging van 3 x 3
meter (buitenmaten). De uitvoering vindt plaats conform de technische
omschrijving.
Indien het vergroten van de tuinberging gekoppeld uitgevoerd wordt met de
naastgelegen tuinberging heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 en 64.

0.010.1.042 Gemetselde buitenberging vergroten (prijs op aanvraag) O 1 € 0,00 € ............
De standaard vrijestaande gemetselde berging vergroten naar een berging van 3 x
3 meter (buitenmaten). De uitvoering vindt plaats conform de technische
omschrijving.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 11, 31, 39,
55, 56 en 65
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Bouwkundig gevels

0.020.1.010 Keukenkozijn uitvoeren met borstwering O 1 € 1.250,00 € ............
Het standaard kozijn/kozijnen in de keuken wijzigen in een kozijn met
borstwering tot een hoogte van ca. 1000 mm. In de onderzijde van het kozijn
wordt geëmailleerd glas geplaatst. Aan de binnenzijde wordt de wand doorgezet.
Er wordt een vensterbank met een overstek van max. 2 cm geplaatst. Bij keuze
van deze optie is het mogelijk een hoekkeuken in de woning te plaatsen.
Uitvoering conform optietekening.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 08, 09, 12,
13, 22, 23, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 63, 64 en
65.

0.020.1.012 Stalen plantenbak als borstwering O 1 € 1.550,00 € ............
Het standaard kozijn in de keuken wijzigen in een kozijn met een borstwering
tot een hoogte van ca. 1000 mm. Onder het kozijn wordt en stalen plantenbak
geplaatst. Aan de binnenzijde wordt de wand doorgezet. Er wordt een vensterbank
met een overstek van max. 2 cm geplaatst.

Bij keuze van deze optie is het mogelijk een hoekkeuken in de woning te
plaatsen. Uitvoering conform optietekening.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 14, 15, en
16.

0.020.1.020 Houten schuifpui achtergevel O 1 € 2.650,00 € ............
De standaard openslaande deuren vervangen door een houten 2-delige schuifpui.
De schuifpui bestaat uit twee delen met één vast en één bewegend deel. Kleur
conform kleur- en materiaalstaat.

Bouwkundig daken

0.030.1.000
Dakterras met dicht uitgevoerd dakluik  i.c.m. 
vlizo/schaartrap O 1 € 20.895,00 € ............
Het realiseren van een dakterras met een dicht uitgevoerd dakluik. Het dak
wordt voorzien van een terras met betontegels (afm. 50x50cm) en voorzien van
een stalen hekwerk. De toegang naar het terras wordt gerealiseerd met een
vlizo/schaartrap en een dakluik. In verband met de aanwezigheid van diverse
dakdoorvoeren op het dak is het niet uit te sluiten dat u hinder ondervindt van
deze dakdoorvoeren (geluid, geurtjes etc.). Indien nodig worden de
dakdoorvoeren en/of PV panelen verplaatst.

Locatie en uitvoering van het dakluik en het dakterras zoals aangegeven op de
optietekening(en).

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 33, 34, 35,
36, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63 en 64.
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0.030.1.002 Dakterras met luxe dakluik, dakluik dicht uitgevoerd O 1 € 24.250,00 € ............
Het realiseren van een dakterras met een luxe dicht uitgevoerd dakluik. Het dak
wordt voorzien van een terras met betontegels (afm. 50x50cm) en voorzien van
een stalen hekwerk. De toegang naar het terras wordt gerealiseerd met een vaste
houten trap en een luxe dakluik. In verband met de aanwezigheid van diverse
dakdoorvoeren op het dak is het niet uit te sluiten dat u hinder ondervindt van
deze dakdoorvoeren (geluid, geurtjes etc.). Indien nodig worden de
dakdoorvoeren en of PV panelen verplaatst.

Locatie en uitvoering van het dakluik en het dakterras zoals aangegeven op de
optietekening(en).

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 33, 34, 35,
36, 41, 45, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61 en 63.

0.030.1.004 Dakterras met luxe dakluik, dakluik in glas uitgevoerd O 1 € 27.175,00 € ............
Het realiseren van een dakterras met een luxe glas uitgevoerd dakluik. Het dak
wordt voorzien van een terras met betontegels (afm. 50x50cm) en voorzien van
een stalen hekwerk. De toegang naar het terras wordt gerealiseerd met een vaste
houten trap en een luxe dakluik. In verband met de aanwezigheid van diverse
dakdoorvoeren op het dak is het niet uit te sluiten dat u hinder ondervindt van
deze dakdoorvoeren (geluid, geurtjes etc.). Indien nodig worden de
dakdoorvoeren en of PV panelen verplaatst.

Locatie en uitvoering van het dakluik en het dakterras zoals aangegeven op de
optietekening(en).

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 33, 34, 35,
36, 41, 45, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61 en 63.
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Indelingswijziging

0.040.1.020 Badkamer voorzien van een bad O 1 € 3.250,00 € ............
De standaard badkamer voorzien van een bad.
Het standaard toilet wordt verplaatst (tegenover de wastafel) en er wordt een
bad tegen de voorgevel geplaatst, Villeroy & Boch O'novo afmeting 80x180cm.
Deze optie is inclusief het extra standaard tegelwerk.
Uitvoering vindt plaats conform de technische omschrijving.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 25, 26, 27, 28 en 29

0.040.1.022 Vergroten badkamer ca. 30 cm O 1 € 1.325,00 € ............
De badkamer vergroten met ca. 30 cm. De wastafel aansluiting, elektra punten en
radiator op de wand verplaatsen mee. Het plafondlichtpunt in de badkamer en
naastgelegen slaapkamer wordt gecentreerd in de ruimte.

De uitvoering vindt plaats conform uitgewerkte individuele optietekeningen.

Deze optie is uitsluitend mogelijk voor de volgende bouwnummer(s): 4, 5, 6, 7,
8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 en 65

Totaal incl. btw € ............

Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk vastgestelde btw. Wijzigingen in het btw tarief worden van rechtswege 
aan u doorberekend. Wijzigingen van deze lijst zijn voorbehouden.
U kunt uw keuze van de lijst bij ons kenbaar maken door de betreffende opties aan te kruisen en het formulier voor de 
sluitingsdatum ondertekend te retourneren.

Naam : ............................................
Bouwnummer : ............................................
Datum : ............................................

Handtekening : ............................................
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