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Opdrachtbevestiging modulair
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Project Hof van Breezicht, Zwolle
Bouwnummer Hofwoning type E 75

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit "modulair
 

 Optie
00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
150

Uitbouw 2,4 meter breedt gedeelte woning € 21.500,00

Het aanbrengen van een uitbouw volgens verkoop tekening. Uitbouw tpv de
achtergevel met een diepte van 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van een
geïsoleerde vloer conform de woning en een geïsoleerd dak voorzien van
dakbedekking.
Het plafond en de wanden van de uitbouw worden afgewerkt als omschreven in
de technische omschrijving. In de prijs van deze optie is een extra zonnepaneel
opgenomen om te voldoen aan de gestelde energie eisen. De elektrische- en
verwarmingsinstallatie worden aangepast aan de huidige eisen. Het
energieverbruik van de woning zal door deze vergroting toenemen. Een deel van
de constructie (buitenmuur, spouwconstructie, fundering) van de uitbouw zal
deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen
tuinbreedte ter plaatse van deze uitbouw smaller is. Wanneer de verkrijger /
bewoner van het naastgelegen huis kiest voor een uitbouw over de erfgrens van
het gekochte perceel, geeft dit geen recht op verrekening.

00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
155

Uitbouw 1,2 meter breedt gedeelte woning € 14.000,00

Het aanbrengen van een uitbouw volgens verkoop tekening. Uitbouw tpv de
achtergevel met een diepte van 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van een
geïsoleerde vloer conform de woning en een geïsoleerd dak voorzien van
dakbedekking.
Het plafond en de wanden van de uitbouw worden afgewerkt als omschreven in
de technische omschrijving. In de prijs van deze optie is een extra zonnepaneel
opgenomen om te voldoen aan de gestelde energie eisen. De elektrische- en
verwarmingsinstallatie worden aangepast aan de huidige eisen. Het
energieverbruik van de woning zal door deze vergroting toenemen. Een deel van
de constructie (buitenmuur, spouwconstructie , fundering) van de uitbouw zal
deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen
tuinbreedte ter plaatse van deze uitbouw smaller is. Wanneer de verkrijger /
bewoner van het naastgelegen huis kiest voor een uitbouw over de erfgrens van
het gekochte perceel, geeft dit geen recht op verrekening.

00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
160

Uitbouw 2,4 meter smal gedeelte woning € 19.000,00
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Het aanbrengen van een uitbouw volgens verkoop tekening.
Uitbouw tpv de achtergevel met een diepte van 2,4 meter. De uitbouw wordt
voorzien van een geïsoleerde vloer conform de woning en een geïsoleerd dak
voorzien van dakbedekking.
Het plafond en de wanden van de uitbouw worden afgewerkt als omschreven in
de technische omschrijving. In de prijs van deze optie is een extra zonnepaneel
opgenomen om te voldoen aan de gestelde energie eisen. De elektrische- en
verwarmingsinstallatie worden aangepast aan de huidige eisen. Het
energieverbruik van de woning zal door deze vergroting toenemen. Een deel van
de constructie (buitenmuur, spouwconstructie , fundering) van de uitbouw zal
deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen
tuinbreedte ter plaatse van deze uitbouw smaller is. Wanneer de verkrijger /
bewoner van het naastgelegen huis kiest voor een uitbouw over de erfgrens van
het gekochte perceel, geeft dit geen recht op verrekening.

00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
165

Uitbouw 1,2 meter smal gedeelte woning € 12.000,00

Het aanbrengen van een uitbouw volgens verkoop tekening.
Uitbouw tpv de achtergevel met een diepte van 1,2 meter. De uitbouw wordt
voorzien van een geïsoleerde vloer conform de woning en een geïsoleerd dak
voorzien van dakbedekking.
Het plafond en de wanden van de uitbouw worden afgewerkt als omschreven in
de technische omschrijving. In de prijs van deze optie is een extra zonnepaneel
opgenomen om te voldoen aan de gestelde energie eisen. De elektrische- en
verwarmingsinstallatie worden aangepast aan de huidige eisen. Het
energieverbruik van de woning zal door deze vergroting toenemen. Een deel van
de constructie (buitenmuur, spouwconstructie , fundering) van de uitbouw zal
deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen
tuinbreedte ter plaatse van deze uitbouw smaller is. Wanneer de verkrijger /
bewoner van het naastgelegen huis kiest voor een uitbouw over de erfgrens van
het gekochte perceel, geeft dit geen recht op verrekening.

00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
170

Uitbouw 2,4 meter over de volledige breedte woning € 28.000,00

Het aanbrengen van een uitbouw volgens verkoop tekening.
Uitbouw tpv de achtergevel met een diepte van 2,4 meter. De uitbouw wordt
voorzien van een geïsoleerde vloer conform de woning en een geïsoleerd dak
voorzien van dakbedekking.
Het plafond en de wanden van de uitbouw worden afgewerkt als omschreven in
de technische omschrijving. In de prijs van deze optie zijn 2 extra zonnepanelen
opgenomen om te voldoen aan de gestelde energie eisen. De elektrische- en
verwarmingsinstallatie worden aangepast aan de huidige eisen. Het
energieverbruik van de woning zal door deze vergroting toenemen. Een deel van
de constructie (buitenmuur, spouwconstructie, fundering) van de uitbouw zal
deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen
tuinbreedte ter plaatse van deze uitbouw smaller is. Wanneer de verkrijger /
bewoner van het naastgelegen huis kiest voor een uitbouw over de erfgrens van
het gekochte perceel, geeft dit geen recht op verrekening.

00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
175

Uitbouw 1,2 meter over de volledige breedte van de woning € 18.000,00
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Het aanbrengen van een uitbouw volgens verkoop tekening.
Uitbouw tpv de achtergevel met een diepte van 1,2 meter. De uitbouw wordt
voorzien van een geïsoleerde vloer conform de woning en een geïsoleerd dak
voorzien van dakbedekking.
Het plafond en de wanden van de uitbouw worden afgewerkt als omschreven in
de technische omschrijving. In de prijs van deze optie is een extra zonnepaneel
opgenomen om te voldoen aan de gestelde energie eisen. De elektrische- en
verwarmingsinstallatie worden aangepast aan de huidige eisen. Het
energieverbruik van de woning zal door deze vergroting toenemen. Een deel van
de constructie (buitenmuur, spouwconstructie, fundering) van de uitbouw zal
deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen
tuinbreedte ter plaatse van deze uitbouw smaller is. Wanneer de verkrijger /
bewoner van het naastgelegen huis kiest voor een uitbouw over de erfgrens van
het gekochte perceel, geeft dit geen recht op verrekening.

00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
185

Uitbouw garage kort bouwnummer 75, 78, 79 en 87 € 29.000,00

Het aanbrengen van een aangebouwde geïsoleerde zijuitbouw volgens verkoop
tekening.
De zijuitbouw heeft een binnenwerkse maat van 3 bij 5 meter. De zijuitbouw
wordt voorzien van een geïsoleerde vloer conform de woning en een geïsoleerd
dak voorzien van dakbedekking.
Het plafond en de wanden van de uitbouw worden afgewerkt als omschreven in
de technische omschrijving. In de prijs van deze optie zijn 2 extra zonnepanelen
opgenomen om te voldoen aan de gestelde energie eisen. De elektrische- en
verwarmingsinstallatie worden aangepast aan de huidige eisen. Het
energieverbruik van de woning zal door deze vergroting toenemen.

00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
190

Uitbouw garage lange variant bouwnummer 75, 78, 79 en 87 € 42.000,00

Het aanbrengen van een aangebouwde geïsoleerde zijuitbouw volgens verkoop
tekening.
De zijuitbouw heeft een breedte maat van 3 meter binnenwerks en wordt over de
volledige diepte van de woning uitgevoerd. De zijuitbouw wordt opgesplitst in een
deel berging en een deel woonkamer. E.e.a. conform optie tekening. De
zijuitbouw wordt voorzien van een geïsoleerde vloer conform de woning en een
geïsoleerd dak voorzien van dakbedekking. Het plafond en de wanden van de
uitbouw worden afgewerkt als omschreven in de technische omschrijving. In de
prijs van deze optie zijn 3 extra zonnepanelen opgenomen om te voldoen aan de
gestelde energie eisen. De elektrische- en verwarmingsinstallatie worden
aangepast aan de huidige eisen. Het energieverbruik van de woning zal door
deze vergroting toenemen.

00 Algemeen

0 - 0M - 00 -
200

Dakopbouw met schuin dak € 25.000,00

Het aanbrengen van een uitbouw volgens verkoop tekening op de uitgebouwde
zijgevel. Het plafond van de uitbouw bestaat uit schuine wit gesausde platen,
welke doorlopen tot in de nok. De wanden van de uitbouw worden afgewerkt als
omschreven in de technische omschrijving. In de prijs van deze optie zijn 2 extra
zonnepanelen opgenomen om te voldoen aan de gestelde energie eisen.
De elektrische- en verwarmingsinstallatie worden aangepast aan de huidige
eisen. Het energieverbruik van de woning zal door deze vergroting toenemen.
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24 Ruwbouw Timmerwerk

0 - 0M - 24 -
110

Dakkapel klein, 2e verdieping voorgevel € 10.500,00

Een dakkapel op de zolderverdieping, gepositioneerd aan de voorgevel.
Breedte dakkapel conform optie tekening. Dakkapel met een kozijn gelijk aan
woning, 1-vlak. Dakkapel wordt volledig geïsoleerd. Buiten zijkanten van de
dakkapel zijn uitgevoerd in aluminium.
Binnenzijde dakkapel wordt uitgevoerd gelijk aan schuine dak afwerking binnen
gelijk als de afwerking van de binnenkant schuine zijde kap.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
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