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Optiekeuzes smartwoning



Optiekeuzes Smartwoningen

In deze brochure ziet u een overzicht van de optiekeuzes -ruwbouw- en -afbouw-
voor uw smartwoning. Uw woning is met diverse opties uit te breiden en te 
verfraaien. Bij de opties staan de meer- of minderwerkprijzen vermeld. 

Heeft u al een account in Volgjewoning.nl, dan kunt u de gewenste optiekeuzes 
doorgeven/aanvinken in de woningdossiers in Volgjewoning.nl.

Let op: de volgende deadlines worden in dit project gehanteerd: 

- Ruwbouwopties (in deze brochure): uiterlijke inleverdatum zo. 5 juli 2020
- Keukenopties (aparte brochure): uiterlijke inleverdatum zo. 5 juli 2020 

- Afbouwopties (in deze brochure): uiterlijke inleverdatum woe. 19 aug. 2020
- Santair en tegels (aparte brochure): uiterlijke inleverdatum woe. 19 aug. 2020

De afbeeldingen die in deze brochure getoond worden kunnen ook in spiegelbeeld 
bezien worden. 

Veel plezier gewenst met het maken van uw keuzes. 



R1 - Dubbele tuindeur ipv enkele deur

Standaard beschikt de woning over een
enkele toegangsdeur van de woonkamer
naar het terras. I.p.v. de enkele tuindeur
wordt er een dubbele tuindeur geplaatst.
De deuren slaan naar buiten open,
conform tekening (of in spiegelbeeld). Bij
woning 1, 8, 9, 16, 17 en 24 kan deze
optie gecombineerd worden met optie
R2.

Prijs: € 550,- incl. BTW

R2 - Dubbele tuindeur ipv ramen
(alleen voor bnr. 1-8-9-16-17-24)

In de zijgevel worden naar buiten
openslaande tuindeuren geplaatst i.p.v.
een de standaard tuindeur, conform
tekening (of in spiegelbeeld). Deze optie
kan alleen gekozen worden bij woning 1,
8, 9, 16, 17 en 24. Deze optie kan
gecombineerd worden met optie R1.

Prijs: € 1500,- incl. BTW

R3 - Vorstvrije buitenkraan

Leveren van een vorstvrije buitenkraan.
Positie conform tekening (of in
spiegelbeeld).

Prijs: € 535,- incl. BTW



Opties Ruwbouw



R4: Toilet in badkamer met
douchescherm

De badkamer wordt voorzien van toilet
met glazen douchescherm voor de
douchehoek. Locatie: naast de
douchehoek, conform afbeelding (of in
spiegelbeeld). De toiletombouw in de
badkamer heeft (in tegenstelling tot de
toiletombouw op de begane grond) een
plafond hoogte, dit omdat tegen de
toiletombouw het glazen douchescherm
geplaatst moet worden. Afmeting
douchescherm: 0,75 mtr (breed) x 2 mtr
(hoog).

Prijs: € 2.999,- incl. BTW



R5: Toilet in badkamer zonder
douchescherm

De badkamer wordt voorzien van toilet,
conform optie R4, echter zonder
douchewand. De toiletombouw in de
badkamer is (in tegenstelling tot de
toiletombouw op de begane grond)
plafond hoogte.

Prijs: € 2.050,- incl. BTW
Vooraanzicht toilet/schuine kap/douche

(met douchescherm)



R6: Eén grote, 2 persoons wastafel
in badkamer

Er wordt één grote, 2 persoons
wastafel, geplaatst, in plaats van de
standaard enkele wastafel. De
wastafel is 120 mm breed en voorzien
van twee standaard wastafelkranen.

Model: Sphinx 335 wastafel met 2
kraangaten.

De spiegel wordt vervangen voor een
bijpassende grotere uitvoering.
Planchet komt te vervallen.

NB. deze optie betreft een grotere
wastafel, het is geen wastafelmeubel.

Prijs: € 1.250,- incl. BTW





A1: Trapkast

Conform afbeelding wordt er onder de
trap op de begane grond een trapkast
gerealiseerd. Deze trapkast wordt
voorzien van een toegangsdeur, een
wandlichtpunt en een lichtschakelaar. De
lichtschakelaar zit aan de buitenzijde van
de trapkast, naast de deur.

Prijs: € 1.330,- incl. BTW

A2: wand in keuken

In de keuken wordt een wand geplaatst
van ca 65 cm breed en plafond hoogte,
conform afbeelding. De keuken kan
hierdoor deels achter de wand geplaatst
worden en is zo minder in het zicht
aanwezig. Daarnaast wordt de wand
tussen toegangsdeur en keuken langer.

Prijs: € 295,- incl. BTW

A3: berging kast

Op de eerste verdieping wordt een
bergingkast gerealiseerd, conform
tekening. De aansluitpunten voor
wasmachine en wasdroger komen in de
bergingkast. De bergingkast wordt
voorzien van een toegangsdeur een
wandlichtpunt en een lichtschakelaar. De
lichtschakelaar komt aan de buitenzijde
van de bergingkast naast de deur.

Prijs: € 1.550,- incl. BTW



Opties Afbouw





A5: plaatsen douchescherm/
optie b

Er wordt een glazen douchescherm
geplaatst. Conform optie b in de
tekening. Afmeting douchescherm ca
0,90 mtr (breed) x 2 mtr (hoog). Het
verplaatsen van, de douchekraan en
de afvoer, wordt niet aangeboden.
Deze optie is niet mogelijk in
combinatie met optie A4.

Prijs: € 950,- incl. BTW

A6: casco badkamer en toilet

Wanneer u geen standaard badkamer
en toilet wilt af te nemen, dan worden
de badkamer en het toilet casco
opgeleverd. Zowel het sanitair als de
tegels komen te vervallen. De
aansluitpunten worden op de
standaard posities aangebracht.
Positiewijzigingen m.b.t. het
leidingwerk worden niet aangeboden.
Let op, kiest u voor deze optie, dan
moet u een formulier Melding
Minderwerk ondertekenen en komen
garanties te vervallen.

Prijs: -/- € 3.650,- incl. BTW

A4: plaatsen douchescherm/
optie a

Er wordt een glazen douchescherm
geplaatst. Conform optie a in de
tekening. Afmeting douchescherm ca
0,90 mtr (breed) x 2 mtr (hoog). Het
verplaatsen van, de douchekraan en
de afvoer, wordt niet aangeboden.
Deze optie is niet mogelijk in
combinatie met optie A5.

Prijs: € 950,- incl. BTW



Contact

Vastbouw Oost BV
Postbus 240
NL 7460 AE  RIJSSEN

Tel. +31 (0) 548 539 999
info@vastbouw.nl 
www.vastbouw.com

Kopersbegeleiding

Linda Bebseler
Bereikbaar via www.volgjewoning.nl

Disclaimer

Deze brochure is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Deze
verkoopdocumentatie is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld, ondanks dat
kunnen getoonde afbeeldingen of vermelde afmetingen in werkelijkheid afwijken.
Ten aanzien van de juistheid ervan sluit Vastbouw iedere aansprakelijkheid uit. Met
‘Vastbouw’ wordt bedoeld: Vastbouw International Holding B.V. en alle aan haar
gelieerde vennootschappen.

http://www.vastbouw.com/
http://www.volgjewoning.nl/

