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Hengelo Seahorse fase 2 40 woningen STD WONING

Optie Keuze Omschrijving Aantal
Verkoopprijs

 incl. btw

TEKENING / DOCUMENTLIJST

Algemeen

000 Dit document behoort bij de verkoopstukken Seahorse d.d. 24-09-2019
Noot:

Posities van centraaldozen, lichtpunten en sparingen in de betonvloeren,

wanden en dakelementen kunnen afwijken van de opgegeven maatvoering

i.v.m. constructieve uitgangspunten en elementindelingen.

Voor zover niet is aangeven is het afwerkingsniveau van de gekozen

opties gelijk aan de basiswoning zoals omschreven in de verkoopstukken.

De buitenwerkse maatvoering van de woning is maatgevend, dit betekend dat

als er bijvoorbeeld de optie "isoleren berging" gekozen wordt de binnenwerkse

maat van de berging kleiner wordt, en niet de buitenwerkse maat groter.

Optiekeuzelijst ruwbouw d.d. 07-01-21

199 Koper wenst geen ruwbouwopties

RUIMTE VERGROTENDE OPTIES

Bouwkundige wijzigingen

160 Aanpassing halindeling met standaard deur, woningtype D1 en D3 .  .  .  . 1.950,00€
Aanpassen halindeling met 2 keer standaard deur

* Toilet verplaatsen naar buitenmuur (naast voordeur)

* Warmtepomp en gehele installatieruimte verplaatsen naar trapkast

* Extra ytong wand tbv garderobe

* Optie 207 binnenkozijn uitvoeren zonder bovenlicht

* Standaard plaatstalen binnenkozijn opdrek

Deze optie is ook mogelijk bij de D2 woning maar dan moet er ook gekozen worden 

voor een uitbouw van minimaal 1200mm.

161 Aanpassing hal met 2 keer enkele Nova deur, woningtype D1 en D3 .  .  .  . 2.900,00€
* Toilet verplaatsen naar buitenmuur

* Warmtepomp verplaatsen naar trapkast

* Extra ytong wand tbv garderobe

* Binnenkozijn uitvoeren zonder bovenlicht, 2stuks
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* Leveren en aanbrengen 2 stuks Nova deuren ipv standaard

* Leveren en aanbrengen 2 stuk Nova krukken kleur zwart

* Leveren en aanbrengen blank glas tbv deuren

Deze optie is ook mogelijk bij de D2 woning maar dan moet er ook gekozen worden

voor een uitbouw van minimaal 1200mm.

Algemeen

101 Dakkapel voorzijde woning type D1 .  .  .  . 10.600,00€
Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning,

conform verkoopbrochure. De afwerking van de dakkapel is gelijk

aan de afwerking van de zolder conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 69, 70, 71 en 72

102 Dakkapel achterzijde woning type D1 .  .  .  . 10.600,00€
Het realiseren van een dakkapel aan de achterzijde van de woning,

conform verkoopbrochure. De afwerking van de dakkapel is gelijk

aan de afwerking van de zolder conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 31 en 32.

103 Dakkapel zijgevel woning type D3 .  .  .  . 10.600,00€
Het realiseren van een dakkapel aan de zijgevel van de woning,

conform verkoopbrochure. De afwerking van de dakkapel is gelijk

aan de afwerking van de zolder conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 35, 36, 47, 48, 67, 68, 73 en 74.

112 Uitbouw woning 1,2 mtr, vrijstaande woning .  .  .  . 16.500,00€
De woning wordt aan de achterzijde 1,2m uitgebouwd conform de 

verkoopbrochure.

De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de afwerking van de

woning conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 16,51,52 en 75.

113 Uitbouw woning 2,4 mtr, vrijstaande woning .  .  .  . 25.400,00€
De woning wordt aan de achterzijde 2,4m uitgebouwd conform de 

verkoopbrochure.

De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de afwerking van de

woning conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 16,51,52 en 75.

114 Uitbouw woning 1,2 mtr, tweekapper / rijwoning .  .  .  . 13.600,00€
De woning wordt aan de achterzijde 1,2m uitgebouwd conform de 

verkoopbrochure.

De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de afwerking van de

woning conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de rijwoningen kavels 59 t/m 66 

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

115 Uitbouw woning 2,4 mtr, tweekapper / rijwoning .  .  .  . 20.500,00€
De woning wordt aan de achterzijde 2,4m uitgebouwd conform de 

verkoopbrochure.

De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de afwerking van de

woning conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de rijwoningen kavels 59 t/m 66 

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

118 Berging verlengen ongeisoleerd, per 1,2 mtr, tweekapper .  .  .  . 5.300,00€
De gehele berging wordt aan de achterzijde met 1,2m verlengd.

De afwerking van de berging is gelijk aan de afwerking van de oorspronkelijke

berging.

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74
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119 Berging isoleren, tweekapper .  .  .  . 3.600,00€
Berging wordt geisoleerd uitgevoerd

- Geisoleerde betonvloer op zand Rc=3,5

- Geisoleerde HSB wand, Rc=3

- Houten balklaag met dakbeschot en isolatie

- Dakisolatie Rc = 3,5

De afwerking van de berging is gelijk aan de afwerking van de oorspronkelijke

berging.

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

121 Berging verlengen ongeisoleerd, per 1,2 mtr, vrijstaand .  .  .  . 5.300,00€
De gehele berging wordt aan de achterzijde met 1,2m verlengd.

De afwerking van de berging is gelijk aan de afwerking van de

berging conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 16,51,52 en 75.

122 Berging isoleren, vrijstaand type A .  .  .  . 9.500,00€
Berging wordt geisoleerd uitgevoerd

- Geisoleerde betonvloer op zand Rc=3,5

- Geisoleerde HSB voorzetwand, Rc=3

- HSB wand wordt aan de binnenzijde voorzien van onbehandeld

   houten plaatmateriaal

- Houten balklaag met dakbeschot en isolatie

- Dakisolatie Rc = 3,5

De afwerking van de berging is gelijk aan de afwerking van de oorspronkelijke

berging, met uitzondering van de wanden

Mogelijk bij de woningen kavel 51 en 52

123 Berging isoleren inclusief 1,2 mtr verlengen, vrijstaand, type A .  .  .  . 15.400,00€
Combinatie optie 121 en 122. Voor informatie zie de betreffende opties.

Inclusief de extra isolatie van de ongeisoleerde uitbreiding.

Mogelijk bij de woningen kavel 51 en 52

124 Carport 570x320cm, zonder plafond .  .  .  . 8.700,00€
Het realiseren van een carport aan de voorzijde van de berging, conform

verkoopbrochure.

De carport wordt niet voorzien van een plafond.

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

Mogelijk bij de vrijstaande woningen type A, kavel 51 en 52

142 Vergroten van de tuinberging van 2mx3m naar 4mx3m .  .  .  . 3.700,00€

BOUWKUNDIG

Bouwkundige wijzigingen

104 Dakraam 942x1600mm vzv triple beglazing .  .  .  . 1.950,00€
Het leveren en aanbrengen van een dakraam Velux type GGL PK10

met een afmeting van 942x1600mm, voorzien van triple beglazing.

Afhankelijk van de dakvorm, de dakconstructie, de technische

installatie, de aanwezigheid van dakkapel(len), alsmede

privacy-eisen, brandvoorschriften en esthetische eisen kan

een dakraam niet altijd worden toegepast;

Afwijkende positie in overleg met uw kopersadviseur;

In verband met de dakconstructie en de technische installatie,

kan de positie afwijken van de op tekening aangegeven

Hengelo Seahorse fase 2 40 woningen Paraaf koper(s): .......................................

Pagina 3



Optie Keuze Omschrijving Aantal
Verkoopprijs

 incl. btw

positie.

104A Extra rolluik tbv dakraam 942 x 1600mm .  .  .  . 1.375,00€
105 Loodvervanger in gevel (prijs per m1) .  .  .  . 95,00€

Ten behoeve van een later aan te bouwen carport of uitbreiding.

In de gevel wordt een loodvervanger ingemetseld.

Prijs is per m1 aangebrachte loodvervanger

125 Indeling t.b.v. inloopkast slaapkamer voorzijde, tweekappers .  .  .  . 1.000,00€
Conform verkoop brochure.

Inclusief het verplaatsen van de techische installatie volgens tekening.

Kasten en indelingen zijn niet in deze optie inbegrepen.

Mogelijk bij de woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

126 Zolderindeling, vrijstaande woning type C .  .  .  . 3.400,00€
Indeling conform de verkoop brochure.

De afwerking van de zolderindeling is gelijk aan de

afwerking van de zolder conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 16 en 75.

127 Zolderindeling, tweekapper type D1 .  .  .  . 6.500,00€
Indeling conform de verkoop brochure.

De afwerking van de zolderindeling is gelijk aan de

afwerking van de zolder conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel  31, 32, 69, 70, 71 en 72

128 Zolderindeling, tweekapper type D3 .  .  .  . 3.400,00€
Indeling conform de verkoop brochure.

De afwerking van de zolderindeling is gelijk aan de

afwerking van de woning conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel  35, 36, 47, 48, 67, 68, 73 en 74.

129 Zolderindeling, rijwoning E1 / E2 / E3 / F1 .  .  .  . 3.400,00€
Indeling conform de verkoop brochure.

De afwerking van de zolderindeling is gelijk aan de

afwerking van de zolder conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 59 t/m 66 

131 Scheiding woonkamer / keuken, vrijstaande woning .  .  .  . 2.100,00€
Indeling conform de verkoop brochure.

De afwerking van de scheiding is gelijk aan de

afwerking van de woning conform de verkoopbrochure.

Mogelijk bij de woningen kavel 16, 51, 52 en 75.

135 Kast onder de trap .  .  .  . 1.500,00€
De standaard open trap wordt uitgevoerd als dichte trap.

Onder de trap wordt een trapkast gerealiseerd voorzien

van een extra lichtpunt en enkele wandcontactdoos

Het kozijn wordt uitgevoerd als een standaard stalen kozijn

met bovenlicht voorzien van standaard hang en sluitwerk

en een loopslot. Onderzijde van de trap wordt verder niet afgewerkt.

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

137 Woonkamer / Keuken omdraaien .  .  .  . 2.750,00€
Indeling conform de verkoop brochure.

Let op, in de hal wordt volgens de optietekening een verlaagd plafond toegepast.

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

138 Isoleren berging type C .  .  .  . 5.500,00€
Garage wordt geisoleerd uitgevoerd

- Geisoleerde vrijdragende vloer Rc=3,5

- Kalkzandsteen behangklaar afgewekte wanden
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- Spouwmuur isolatie Rc = 4,5

- Kanaalplaat dak in plaats van houten balklaag

- Dakisolatie Rc = 6,0

De afwerking van de garage is gelijk aan de afwerking van de oorspronkelijke

woning.

Mogelijk bij de woningen kavel 16 en 75.

Ramen, kozijnen en deuren

106 Schuifpui in plaats van achterdeurkozijn .  .  .  . 4.650,00€
Aluminium schuifpui in plaats van het standaard kozijn ter 

plaatse van de achtergevel. Uitvoering conform de

optietekening.

Het raam komt te vervallen waardoor de woning wat betreft

de doorspuibaarheid niet meer voldoet aan het bouwbelsuit.

107 Dubbele tuindeuren in plaats van achterdeurkozijn .  .  .  . 3.750,00€
Aluminium tuindeuren in plaats van het standaard kozijn ter 

plaatse van de achtergevel. Uitvoering conform de

optietekening.

108 Dubbele aluminium bergingdeuren in plaats van stalen kanteldeur .  .  .  . 4.800,00€
Het leveren en aanbrengen van dubbele aluminium bergingsdeuren, in plaats van

de stalen kanteldeur. In tegenstelling tot de standaard deur heeft deze deur

horizontale belijning.

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

Mogelijk bij de vrijstaande woningen kavel 16,51,52 en 75.

109 Loopdeur in stalen kanteldeur (zonder politiekeurmerk) .  .  .  . 975,00€
De stalen kanteldeur ter plaatse van de berging

wordt voorzien van een loopdeur. Zonder politiekeurmerk.

(Optie staat slechts indicatief op de verkoop tekeningen vermeld).

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

Mogelijk bij de vrijstaande woningen kavel 16,51,52 en 75.

110 Stalen deurkozijn met opdekdeur tussen de woning en berging .  .  .  . 935,00€
Tussen de woning en de berging wordt een stalen kozijn met opdekdeur geplaatst

zoals de overige binnenkozijnen in de woning. Stalen kozijn is voorzien van een 

bovenlicht. Deur is voorzien van standaard hang en sluitwerk, met loopslot.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de geisoleerde berging.

111 Houten deurkozijn met stompedeur tussen de woning en berging .  .  .  . 2.350,00€
Hardhouten kozijn zonder bovenlicht voorzien van dichte

deur met politie keurmerk veilig wonen **

Deur is voorzien van een onderdorpel en een drie-

puntsstluiting. Voorzien van een gelijksluitende cilinder.

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

Mogelijk bij de vrijstaande woningen kavel 16,51,52 en 75.

136 Aluminium buitendeur in berging .  .  .  . 2.800,00€
De berging wordt voorzien van een aluminium buitendeur kozijn

conform de tekening.

Voorzien van gelijk sluitende cilinder en standaard HR++ glas.

Mogelijk bij de 2^1k woningen kavel 31 t/m 36, 47 t/m 50 en 67 t/m 74

Mogelijk bij de woningen kavel 16,51,52 en 75.

151 Extra draaikiepraam in bestaand aluminium kozijn 1e verdieping voorgevel .  .  .  . 660,00€
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INSTALLATIES

Loodgieterswerk

525 Voorbereidingen t.b.v. het later plaatsen waterontharder .  .  .  . 375,00€
Realiseren van een rioolaansluiting en extra wandcontactdoos t.b.v. een later

te plaatsen waterontharder. De waterleiding vanaf de watermeter wordt ook 

naar deze posite gelegd en doorgekoppeld. Positie onder de trap op de 

beganegrond. De rioolaansluiting wordt afgedopt.

526 Leveren en aanbrengen waterontharder inclusief aansluitingen .  .  .  . 1.550,00€
Van voldoende capaciteit, type te bepalen door de installateur.

Inclusief 1 zak onthardingszout a 25kg.

Geplaatst onder de trap op de begane grond

TRAPPEN

Bouwkundige wijzigingen

175 Dichte vuren trap i.p.v. open trap .  .  .  . 775,00€
De standaard vuren open trap, dicht uitvoeren.

De meerprijs geldt per trap.

Afwerking trap conform de verkoopbrochure.

176 Vuren trap voorzien van antislipprofiel (1 stuk per trede) .  .  .  . 165,00€
Trede wordt voorzien van 1 slijtstrip per trede. Fabrieksmatig worden

de sponningen in de treden aangebracht en de slijtstrips worden

los meegeleverd. De slijtstrips kunnen door de koper na het schilderen

van de trap worden aangebracht. Prijs is per trap.

177 Vuren trap voorzien van antislipprofiel (2 stuk per trede) .  .  .  . 265,00€
Trede wordt voorzien van 2 slijtstrips per trede. Fabrieksmatig worden

de sponningen in de treden aangebracht en de slijtstrips worden

los meegeleverd. De slijtstrips kunnen door de koper na het schilderen

van de trap worden aangebracht. Prijs is per trap.

GEVELS

Electro technische installaties

500 Grondkabel op rol ca. 20 strekkende meter .  .  .  . 315,00€
Het leveren en aansluiten van een grondkabel, circa 20m op rol.

De grondkabel wordt aangesloten op een aparte groep in

de meterkast en is schakelbaar middels een schakelaar in.

de meterkast. Op rol ter plaatse van de achterzijde van de woning.

501 Extra buitenlichtpunt op bestaande (wissel-)schakelaar, prijs per stuk .  .  .  . 145,00€
Op nader te bepalen plaats op de gevel.

502 Extra buitenlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar, prijs per stuk .  .  .  . 195,00€
Op nader te bepalen plaats op de gevel.

503 Bewegingsmelder toepassen op buitenlichtpunt .  .  .  . 195,00€
506 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos .  .  .  . 175,00€

Op de gevel van de begane grond. Uitvoering opbouw,

hoogte ca 350mm boven de afgewerkte vloer.

507 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos .  .  .  . 145,00€
Op de gevel van de begane grond. Uitvoering opbouw, hoogte

ca 350mm boven de afgewerkte vloer, wandcontactdoos

schakelbaar middels enkelpolige schakelaar op n.t.b. positie.

508 Enkele of dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos schakelbaar maken .  .  .  . 95,00€
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Loodgieterswerk

600 Buitenkraan .  .  .  . 345,00€
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelkom

aan de gevel. De buitenkraan is voorzien van een slangwartel

en is afsluitbaar d.m.v. een stop-/aftapkraan in de meterkast.

601 Buitenkraan vorstvrij .  .  .  . 425,00€
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met gevelkom

aan de gevel. De buitenkraan is voorzien van slangwartel en hoeft

niet afgetapt te worden in de meterkast.

602 Wateraansluiting tyleen .  .  .  . 765,00€
24m tyleenslang op rol vanaf de meterkast door de

kruipruimte tot de achtergevel. Kraan op piket.

Stopkraan in de meterkast.

603 Schrobput onder buitenkraan .  .  .  . 225,00€
Kunststof schrobputje met RVS deksel aangesloten

op het vuilwater binnenriool van de woning.

BEGANE GROND / GEHELE WONING

Bouwkundige wijzigingen

207 Binnenkozijn uitvoeren zonder boven- of zijlicht, prijs per stuk .  .  .  . 125,00€
Bovenlicht van het bovenkozijn komt te vervallen. Hiervoor in de plaats

wordt de wand boven het kozijn doorgezet.

Let op, als deze optie gekozen wordt dit ook aangeven in het Svedex kozijnen- en

deuren portaal (afbouwlijst). Hier voor de aangegeven posities een DO (deurhoog)

kozijn bestellen. Deze optie is alleen te kiezen voor een totale bouwlaag.

Electro technische installaties

180 Verplaatsen plafondlichtpunt (prijs per stuk) .  .  .  . 185,00€
De definitieve positie kan licht afwijken van de 

opgegeven maatvoering door vloerindelingen en vloerwapening.

Wijzigen van plafondlichtpunten is alleen in de ruwbouwperiode is mogelijk.

181 Extra plafondlichtpunt op bestaande (wissel-)schakelaar, prijs per stuk .  .  .  . 225,00€
De definitieve positie kan licht afwijken van de 

opgegeven maatvoering door vloerindelingen en vloerwapening.

Wijzigen van plafondlichtpunten is alleen in de ruwbouwperiode is mogelijk.

182 Extra plafondlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar, prijs per stuk .  .  .  . 275,00€
De definitieve positie kan licht afwijken van de 

opgegeven maatvoering door vloerindelingen en vloerwapening.

Wijzigen van plafondlichtpunten is alleen in de ruwbouwperiode is mogelijk.

470 Extra rookmelder op nader te beplaten plaats .  .  .  . 165,83€
aangesloten op het lichtnet d.m.v. een extra ingestorte centraaldoos

503 Voorziening t.b.v. later aan te brengen zonwering/screens, prijs per stuk .  .  .  . 175,00€
Aanbrengen ten behoeve van later aan te brengen zonwering/screens

- loze leiding vanaf de buitengevel, ter hoogte van het aansluitpunt van de 

zonwering/screens naar een loze inbouwdoos op de wand binnen op 

circa 105cm+ Inclusief voeding in de inbouwdoos naar een 

centraaldoos. Inbouwdoos is voorzien van blind afdekkapje.

Exclusief; schakelaar, bedrading, aansluitsnoer, en motor.

KEUKEN
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Installatiewerk keuken

711 Verplaatsen aansluiting t.b.v. toekomstige spoelbak keuken .  .  .  . 175,00€
Verplaatsen aansluiting warm- en koud water + riool

BERGING

Loodgieterswerk

609 Koud en warmwaterleiding incl afvoer afgedopt tpv de zolder .  .  .  . 310,73€
Afvoer blijft in het zicht en wordt niet afgetimmerd

610 Plaatstalen uitstortgootsteen inclusief koudwater kraan, aftapbaar in meterkast .  .  .  . 475,00€
Het leveren en aanbrengen van een plaatslaten uitstortgootsteen in de berging

voorzien van een koudwaterkraan. De kraan is aftapbaar in de meterkast om 

bevriezing te voorkomen. Niet mogelijk in vrijstaande bergingen.

611 Plaatstalen uitstortgootsteen inclusief koud- en warmwater kraan, aftapbaar in meterkast .  .  .  . 575,00€
Het leveren en aanbrengen van een plaatslaten uitstortgootsteen in de berging

voorzien van een koud en warmwaterkraan. De kraan is aftapbaar in de meterkast

bevriezing te voorkomen. Niet mogelijk in vrijstaande bergingen.

ZOLDER

Gecombineerd installatiewerk

552 Verplaatsen standaard wasmachineaansluiting naar berging .  .  .  . 275,00€
Alleen mogelijk in combinatie met een geisoleerde en verwarmde berging.

612 Waterstop op wasmachinekraan .  .  .  . 55,00€
613 Rioolaansluiting ten behoeve van wasdroger .  .  .  . 125,00€

Aanleggen extra rioolaansluiting ten behoeve van de waterafvoer

van een condens/warmtepompdrager. Aansluiting alleen mogelijk

bij de aansluiting van de wasmachine. Inclusief stankslot.

614 Schutbuis rond 40mm in de fundering, plaatsen volgens tekening .  .  .  . 75,00€

Voor akkoord:
Naam koper:
Bouwnummer
:Datum:
Plaats:
Handtekening
:
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Ontwikkelaar:
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

Droste Vastgoedontwikkeling BV
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