
Prijslijst Ruwbouwopties  Amstelwijck Park fase 1 Landhuizen type F

Gewijzigd d.d. 08-06-2021 Prijzen inclusief btw 

 

N.V.T. = Niet van Toepassing Woning type F1 Woning type F2
BNR. 38 BNR. 39

Woning 0,3m verbreden van 6m naar 6,3m 210 14.900€                                              14.900€                                              
    - woning zal worden verbreed aan niet-zijde parkzone

Woning 0,6m verbreden van 6m naar 6,6m 211 N.V.T. 29.800€                                              
    - wanneer optie verbreden wordt gekozen dan wijzigen een aantal optieprijzen (bijv. achter uitbouw 1,2m).

Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 m, over de breedte van de beuk 5,76 m 4a 18.000€                                              18.000€                                              
    - afwerking gelijk als woonkamer 

Uitbouw begane grond achterzijde 1,2m over een breedte van 3,32m 31 9.200€                                                9.200€                                                

Uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m, over de breedte van de beuk 5,76 m 4b 24.500€                                              24.500€                                              
    - afwerking gelijk als woonkamer 

Uitbouw begane grond achterzijde 2,4m over een breedte van 3,32m 32 16.800€                                              16.800€                                              

Erker voorgevel 0,6m diep 7aa 17.500€                                              N.V.T.
    - verlaagd plafond 

Dubbele openslaande deuren keuken 9 2.600€                                                N.V.T.

Houten schuifpui (1 deel schuivend - aan niet-trapzijde) in de woonkamer 14 2.500€                                                2.500€                                                

Dubbele openslaande deuren woonkamer (zij lichten tot aan grond) 14a 2.600€                                                2.600€                                                

Dubbele openslaande deuren woonkamer (melkmeisje) 14b 3.250€                                                3.250€                                                

Dubbele openslaande deuren in de geisoleerde bergruimte (voorgevel) 33 2.600€                                                2.600€                                                

Bredere dubbele (breed circa 2,6m) openslaande deuren bergruimte (alleen i.c.m. optie 33) 33a 500€                                                   500€                                                   

Dubbele openslaande deuren in de uitbreiding van de woonkamer (beukmaat 3,56 m) 115 5.250€                                                5.250€                                                

Dakraam zijgevel - ca. 1,1x 1,2m met 2-laagse beglazing (niet trapzijde - voorgevel) 11aa N.V.T. 1.750€                                                

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakraam zijgevel - ca. 1,1x 1,2m met 2-laagse beglazing (niet trapzijde - achtergevel) 11aaa N.V.T. 1.750€                                                

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakraam zijgevel - ca. 1,1x 1,2m met 2-laagse beglazing (trapzijde - voorgevel) 11bb N.V.T. 1.450€                                                

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.
    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakraam zijgevel - ca. 1,1x 1,2m met 2-laagse beglazing (trapzijde - achtergevel) 11bbb N.V.T. 1.450€                                                
    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.
    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakraam achterzijde - ca. 1,1x 1,2m met 2-laagse beglazing (niet trapzijde) 11cc 1.450€                                                N.V.T.
    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.
    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakraam achterzijde - links ca. 1,1x 1,2m met 2-laagse beglazing (trapzijde) 11dd 1.450€                                                N.V.T.
    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.
    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakkapel achterzijde 12a 11.850€                                              N.V.T.
   - afwerking buitenzijde onderhoudsvrij plaatmateriaal met bitumineuze dakbedekking.
   - vensterbank van plaatmateriaal. Ventilatie rooster boven raam.
   - de isolatiewaarde is circa 4,5 m2K/W.
   - inclusief vervallen van 3 PV-panelen

Zolderindeling met 2 slaapkamers en 1 onbenoemde ruimte, exclusief dakkapel en dakramen 12d 4.950€                                                4.950€                                                
   - onbenoemde ruimte als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk i.c.m. dakkapel of dakraam.
   - kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.

Zolderindeling met 2 slaapkamers en badkamer, exclusief dakkapel en dakramen 12e N.V.T. 19.200€                                              
   - als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk i.c.m. dakkapel of dakraam.
   - inclusief verlaagd plafond badkamer
   - kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.

Loopdeur tussen entree en bergruimte (afm.deur 0,83m x 2,1m) 26c 1.775€                                                1.775€                                                
   - binnendeurkozijn gelijk aan overige kozijnen.

Entree zijuitbouw 34 16.000€                                              16.000€                                              

Deur in achtergevel bergruimte (bij achtergevel in 1-lijn) 38 2.900€                                                2.900€                                                
    - exclusief elektra aanpassingen en buitenlichtpunt

Werkkamer + geïsoleerde bergruimte 39 14.500€                                              14.500€                                              
    - afwerking werkkamer conform woonkamer

Tuinkamer + geïsoleerde bergruimte, dubbele deuren met dubbelglas 40 14.950€                                              14.950€                                              
    - afwerking werkkamer conform woonkamer

Bergruimte voorzien van dubbele openslaande deuren 115 2.500€                                                2.500€                                                
    - loopdeur aan de woningzijde
    - deuren voorzien van dubbele beglazing 

Entree zijuitbouw, bergruimte en bijkeuken 44 11.750€                                              11.750€                                              

Entree zijuitbouw, bergruimte, badkamer en slaapkamer 45 30.750€                                              30.750€                                              
    - exclusief wandcloset in de badkamer 
    - badkamer voorzien van radiator en slaapkamer voorzien van vloerverwarming

Entree zijuitbouw, bergruimte en extra woonkamer 46 27.000€                                              27.000€                                              

Entree zijuitbouw, bergruimte, bijkeuken en keuken 47 30.750€                                              30.750€                                              



Draaikiepramen i.p.v. vaste ramen 110 900€                                                 900€                                                 
    - optie alleen mogelijk voor kozijnen op verdieping (1st. voorgevel + 2 st. achtergevel)
    - tussen stijl blijft behouden. Scharnieren aan muurzijde.

Aanpassen beglazing in badkamer buiten kozijn naar matglas. 112 275€                                                 275€                                                 

Extra palen tbv latere uitbreiding 203 3.000€                                              3.000€                                              
   - funderingspalen 3st inclusief aanpassingen casco ter voorbereiding uitbreiding.

Aanpassingen ruwbouwopties na tekenen van Koopaannemingsovereenkomst 640€                                                 640€                                                 

De keuze van ruwbouwopties kan van negatieve invloed zijn op de EPC van de woning

Duurzaamheidsopties 

Optimizer per paneel ivm schaduwwerking D5 125€                                                 125€                                                 
(Indien u kiest voor optimizers, kan dit alleen toegepast worden op alle zonnepanelen.
Slechts op enkele zonnepanelen is niet mogelijk.)

- Ivm bovenstaande zijn wijzigingen in aantal panelen mogelijk of kunnen sommige combinatie van opties niet 
worden verkocht.

- Er dient altijd een controle gedaan te worden op de gekozen opties i.c.m. het bouwbesluit



Prijslijst Ruwbouwopties  Amstelwijck Park fase 1 Twee-onder-een-kapwoning type E

N.V.T. = Niet van Toepassing Type E1 Type E2 Type E3
Bnr: 36, 37, 40 en 41 Bnr: 35 Bnr: 34

RUWBOUWOPTIES Optie Nr.

Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 m 6 18.000€                          18.000€                          18.000€                          

    - afwerking gelijk als woonkamer 

Minderprijs indien buren dezelfde optie ook kiezen 6a 1.230-€                            1.230-€                            1.230-€                            

Uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m 7 24.500€                          24.500€                          24.500€                          

    - afwerking gelijk als woonkamer 

Minderprijs indien buren dezelfde optie ook kiezen 7a 2.000-€                            2.000-€                            2.000-€                            

2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m 11 2.000€                            2.000€                            2.000€                            

2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 2,4 m 12 2.000€                            2.000€                            2.000€                            

3 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m inclusief berging 13 3.000€                            3.000€                            3.000€                            

3 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 2,4 m inclusief berging 14 3.000€                            3.000€                            3.000€                            

   - inclusief aanpassen fundatie. De heipalen worden op eigen perceel aangebracht 

Dubbele openslaande deuren keuken ( naar buiten draaiend) 20 N.V.T. 2.600€                            N.V.T.

    - loopdeur aan de keukenzijde 

    - deuren voorzien van dubbele beglazing 

Matglas in 1 badkamerraam (incl. bovenlicht indien van toepassing) 21 275€                                275€                                275€                                

Frans balkon voorgevel, voorzien van metalen hekwerk 23 2.500€                            2.500€                            2.500€                            

Dakraam voorzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.) 24-1 N.V.T. N.V.T. 1.750€                            

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakraam achterzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.)  (incl. eventueel vervallen PV-panelen)24-2 1.450€                            1.450€                            1.450€                            

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakraam achterzijde aan de trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.) (incl. eventueel vervallen PV-panelen)24-3 1.450€                            1.450€                            1.450€                            

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakkapel voorzijde 25-1 N.V.T. N.V.T. 12.750€                          

    - afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.

    - vensterbank van plaatmateriaal en ventilatie rooster boven raam

    - de isolatiewaarde is circa 4,5 m2K/W.

   - beglazing overeenkomstig de woning

Dakkapel achterzijde (incl. eventueel vervallen PV-panelen) 25-2 11.850€                          11.850€                          11.850€                          

    - afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.

    - vensterbank van plaatmateriaal 

    - voorzien van een ventilatierooster

    - beglazing overeenkomstig de woning

    - inclusief vervallen van 3 PV-panelen

Zolderindeling met 1 slaapkamer en 1 onbenoemde ruimte 26 7.250€                            N.V.T. 7.250€                            

    - als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel of dakraam

    - voorzien van vloerverwarming in de slaapkamer 

    - kap aan binnenzijde voorzien van wit gesausde beplating

    - deur naar onbenoemde ruimte is 2115mm hoog

Zolderindeling met 2 slaapkamers en 1 onbenoemde ruimte 27 9.970€                            N.V.T. 9.970€                            

    - als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel of dakraam

    - voorzien van vloerverwarming in de slaapkamer 

    - kap aan binnenzijde voorzien van wit gesausde beplating

Houten schuifpui met zijlicht woonkamer (2-delig waarvan 1 deel schuivend) 31 2.500€                            2.500€                            2.500€                            

    - voorzien van dubbele beglazing 

    - schuivenddeel aan niet trapgat zijde

Houten schuifpui woonkamer (3-delig waarvan 2 delen schuivend) 32 5.850€                            5.850€                            5.850€                            

    - voorzien van dubbele beglazing 

    - schuivenddeel aan niet trapgat zijde

Dubbele openslaande deuren woonkamer 33 2.600€                            2.600€                            2.600€                            

    - loopdeur aan de niet-trapzijde 

    - deuren voorzien van dubbele beglazing 
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Dubbele openslaande deuren woonkamer Melkmeisje (zonder bovenlichten) 34 3.250€                             3.250€                             3.250€                             

    - loopdeur aan de niet-trapzijde 

    - deuren voorzien van dubbele beglazing 

Gemetselde geïsoleerde bergruimte XL 36 9.200€                             9.200€                             9.200€                             

    - exclusief loopdeur achtergevel  

Deur in achtergevel bergruimte 37 2.900€                             2.900€                             2.900€                             

    - inclusief elektra aanpassingen en buitenlichtpunt

Deur in achtergevel bergruimte (bij achtergevel in 1-lijn) 38 2.750€                             2.750€                             2.750€                             

    - exclusief elektra aanpassingen en buitenlichtpunt

Werkkamer + geïsoleerde bergruimte 39 14.500€                           14.500€                           14.500€                           

    - afwerking werkkamer conform woonkamer

Tuinkamer + geïsoleerde bergruimte, dubbele deuren met dubbelglas 40 14.950€                           14.950€                           14.950€                           

    - afwerking werkkamer conform woonkamer

Bergruimte voorzien van dubbele openslaande deuren 42 2.500€                             2.500€                             2.500€                             

    - loopdeur aan de woningzijde

    - deuren voorzien van dubbele beglazing 

Loopdeur tussen entreehal en geïsoleerde bergruimte 49a 1.800€                             1.800€                             1.800€                             

    - met deurmaat ca. 2115x730mm

Draaikiepramen i.p.v. vaste ramen 110 900€                                 900€                                 900€                                 

    - optie alleen mogelijk voor kozijnen op verdieping (1st. voorgevel + 2 st. achtergevel)

    - tussen stijl blijft behouden. Scharnieren aan muurzijde.

Aanpassingen ruwbouwopties na tekenen van Koopaannemingsovereenkomst 640€                                 640€                                 640€                                 

De keuze van ruwbouwopties kan van negatieve invloed zijn op de EPC van de woning

MEERPRIJZEN DUURZAAMHEID

Vloerverwarming  tweede verdieping D3a 3.200€                             N.V.T. 3.200€                             

Optimizer per paneel ivm schaduwwerking D5 125€                                 125€                                 125€                                 

(Indien u kiest voor optimizers, kan dit alleen toegepast worden op alle zonnepanelen.

Slechts op enkele zonnepanelen is niet mogelijk.)

- Er dient altijd een controle gedaan te worden op de gekozen opties i.c.m. het bouwbesluit

- Ivm bovenstaande zijn wijzigingen in aantal panelen mogelijk of kunnen sommige combinatie van 
opties niet worden verkocht.
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Prijslijst Ruwbouwopties  Amstelwijck Park fase 1 Eengezinswoning Type C1, C2 en C3

N.V.T. = Niet van Toepassing Type C1 Type C2 Type C3
 Bnr: 24 Bnrs: 21, 22 en 23 Bnrs: 20 en 25

RUWBOUWOPTIES Optie Nr.

Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 m 6 16.500€                          16.500€                          16.500€                          

    - afwerking gelijk als woonkamer 

Minderprijs indien buren dezelfde optie ook kiezen, per buur 6a 1.230-€                            1.230-€                            1.230-€                            

Uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m 7 23.500€                          23.500€                          23.500€                          

    - afwerking gelijk als woonkamer 

Minderprijs indien buren dezelfde optie ook kiezen, per buur 7a 2.000-€                            2.000-€                            2.000-€                            

2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m 11 2.000€                            2.000€                            2.000€                            

2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 2,4 m 12 2.000€                            2.000€                            2.000€                            

   - inclusief  aanpassen fundatie, de heipalen worden op eigen perceel aangebracht 

Matglas in 1 badkamerraam 21 275€                                275€                                275€                                

Frans balkon voorgevel, voorzien van metalen hekwerk 23 2.500€                            2.500€                            2.500€                            

Dakraam voorzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.) 24-1 N.V.T. 1.750€                            1.750€                            

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakraam achterzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.) (incl. eventueel vervallen PV-panelen) 24-2 1.450€                            1.450€                            1.450€                            

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakraam achterzijde aan de trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.) (incl. eventueel vervallen PV-panelen) 24-3 1.450€                            1.450€                            1.450€                            

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakkapel voorzijde 25-1 N.V.T. 12.750€                          12.750€                          

    - afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.

    - vensterbank van plaatmateriaal 

    - voorzien van een ventilatierooster

    - beglazing overeenkomstig de woning

Dakkapel achterzijde 25-2 11.850€                          11.850€                          11.850€                          

    - afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.

    - vensterbank van plaatmateriaal 

    - voorzien van een ventilatierooster

    - beglazing overeenkomstig de woning

    - inclusief vervallen van 3 PV-panelen

Zolderindeling met 2 slaapkamers 27 N.V.T. 9.500€                            9.500€                            

    - als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel of dakraam

    - voorzien van vloerverwarming in de slaapkamers

    - kap aan binnenzijde voorzien van wit gesausde beplating

    - deur naar onbenoemde ruimte is 2115mm hoog

Houten schuifpui met zijlicht woonkamer (2-delig waarvan 1 deel schuivend) 31 2.500€                            2.500€                            2.500€                            

    - voorzien van dubbele beglazing 

    - schuivenddeel aan niet trapgat zijde

Houten schuifpui woonkamer (3-delig waarvan 2 delen schuivend) 32 5.850€                            5.850€                            5.850€                            

    - voorzien van dubbele beglazing 

    - schuivenddeel aan niet trapgat zijde

Dubbele openslaande deuren woonkamer 33 2.600€                            2.600€                            2.600€                            

    - loopdeur aan de trapzijde 

    - deuren voorzien van dubbele beglazing 

Dubbele openslaande deuren woonkamer Melkmeisje (zonder bovenlichten) 34 3.250€                            3.250€                            3.250€                            

    - loopdeur aan de trapzijde 

    - deuren voorzien van dubbele beglazing 

Badkamer vergroten, wasmachine en mv naar 2e verdieping 53 2.650€                            2.650€                            2.650€                            

- MV box voorzien van bouwkundige omkasting

Separaat toilet op de 1e verdieping 57 6.250€                            6.250€                            6.250€                            

 - porseleinen fontein voorzien van een verchroomd sifon, muurbuis en fonteinkraan 

 - wandcloset diepspoel, voorzien van een stopkraan en een kunststof zitting met deksel  

 - wasmachine aansluiting en MV box verplaatsen naar zolder 

- MV box voorzien van bouwkundige omkasting

Gewijzigd d.d. 08-06-2021 Prijzen inclusief btw 
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Draaikiepramen i.p.v. vaste ramen (slaapkamer 1) 110-a 300€                                300€                                300€                                

    - Tussen stijl blijft behouden. Scharnieren aan muurzijde.

Draaikiepramen i.p.v. vaste ramen  (slaapkamer 2) 110-b 300€                                300€                                300€                                

    - Tussen stijl blijft behouden. Scharnieren aan muurzijde.

Draaikiepramen i.p.v. vaste ramen  (slaapkamer 3) 110-c 300€                                300€                                300€                                

    - Tussen stijl blijft behouden. Scharnieren aan muurzijde.

Aanpassingen ruwbouwopties na tekenen van Koopaannemingsovereenkomst 640€                                640€                                640€                                

De keuze van ruwbouwopties kan van negatieve invloed zijn op de EPC van de woning

MEERPRIJZEN DUURZAAMHEID

Vloerverwarming  tweede verdieping D3a 3.000€                            3.000€                            3.000€                            

Optimizer per paneel ivm schaduwwerking D5 125€                                125€                                125€                                

(Indien u kiest voor optimizers, kan dit alleen toegepast worden op alle zonnepanelen.

Slechts op enkele zonnepanelen is niet mogelijk.)

Smart Home Ready Pakket 64 330€                                330€                                330€                                

 - schakelaars voorzien van nuldraad 

 - loze leiding van rookmelders naar meterkast 

 - Keuze  voor basispakket en uitbreiding van Domotica kan gekozen worden bij kopersbegeleiding, 

    indien niet gekozen wordt voor deze optie kan er in de afbouw niet meer gekozen worden voor Domotica 

- Er dient altijd een controle gedaan te worden op de gekozen opties i.c.m. het bouwbesluit

 

- Ivm bovenstaande zijn wijzigingen in aantal panelen mogelijk of kunnen sommige combinatie van opties niet worden 
verkocht.
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Prijslijst Ruwbouwopties  Amstelwijck Park fase 1 Eengezinswoning type C4 en D4

Prijzen incl. BTW

N.V.T. = Niet van Toepassing Type C4 Type D4
 Bnrs: 27, 28, 31 en 32 Bnrs: 26, 29, 30 en 33

RUWBOUWOPTIES Optie Nr.

Uitbouw begane grond achterzijde 1,2 m 6 16.500€                         16.750€                         

    - afwerking gelijk als woonkamer 

Minderprijs indien buren dezelfde optie ook kiezen, per buur 6a 1.230-€                            1.230-€                            

Uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m 7 23.500€                         23.750€                         

    - afwerking gelijk als woonkamer 

Minderprijs indien buren dezelfde optie ook kiezen, per buur 7a 2.000-€                            2.000-€                            

2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 1,2 m 11 2.000€                            2.000€                            

2 extra heipalen t.b.v. mogelijk latere uitbreiding 2,4 m 12 2.000€                            2.000€                            

   - inclusief  aanpassen fundatie, de heipalen worden op eigen perceel aangebracht 

Matglas in 1 badkamerraam 21 275€                               275€                               

Frans balkon voorgevel, voorzien van metalen hekwerk 23 2.500€                            2.500€                            

Dakraam voorzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.) 24-1 1.750€                            N.V.T.

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

Dakraam achterzijde aan de niet-trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.) (incl. eventueel vervallen PV-panelen) 24-2 1.450€                            1.450€                            

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakraam achterzijde aan de trapzijde (ca. 1,1 x 1,2 m.) (incl. eventueel vervallen PV-panelen) 24-3 1.450€                            1.450€                            

    - voorzien van dubbele beglazing en een ventilatierooster.

    - inclusief vervallen van 1 PV paneel

Dakkapel voorzijde 25-1 12.750€                         N.V.T.

    - afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.

    - vensterbank van plaatmateriaal 

    - voorzien van een ventilatierooster

    - beglazing overeenkomstig de woning

Dakkapel achterzijde 25-2 11.850€                         11.850€                         

    - afwerking buitenzijde onderhoudsvrije beplating, binnenzijde gelijk aan zolder.

    - vensterbank van plaatmateriaal 

    - voorzien van een ventilatierooster

    - beglazing overeenkomstig de woning

    - inclusief vervallen van 3 PV-panelen

Zolderindeling met 2 slaapkamers 27 9.500€                            9.500€                            

    - als slaapkamer bruikbaar, alleen mogelijk in combinatie met dakkapel of dakraam

    - voorzien van vloerverwarming in de slaapkamers

    - kap aan binnenzijde voorzien van wit gesausde beplating

    - deur naar onbenoemde ruimte is 2115mm hoog

Houten schuifpui met zijlicht woonkamer (2-delig waarvan 1 deel schuivend) 31 2.500€                            2.500€                            

    - voorzien van dubbele beglazing 

    - schuivenddeel aan niet trapgat zijde

Houten schuifpui woonkamer (3-delig waarvan 2 delen schuivend) 32 5.850€                            5.850€                            

    - voorzien van dubbele beglazing 

    - schuivenddeel aan niet trapgat zijde

Dubbele openslaande deuren woonkamer 33 2.600€                            2.600€                            

    - loopdeur aan de trapzijde 

    - deuren voorzien van dubbele beglazing 

Dubbele openslaande deuren woonkamer Melkmeisje (zonder bovenlichten) 34 3.250€                            3.250€                            

    - loopdeur aan de trapzijde 

    - deuren voorzien van dubbele beglazing 

Badkamer vergroten, wasmachine en mv naar 2e verdieping 53 2.650€                            2.650€                            

    - MV box voorzien van bouwkundige omkasting
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Separaat toilet op de 1e verdieping 57 6.250€                            6.250€                            

    - porseleinen fontein voorzien van een verchroomd sifon, muurbuis en fonteinkraan 

    - wandcloset diepspoel, voorzien van een stopkraan en een kunststof zitting met deksel  

    - wasmachine aansluiting en MV box verplaatsen naar zolder 

    - MV box voorzien van bouwkundige omkasting

Draaikiepramen i.p.v. vaste ramen (slaapkamer 1) 110-a 300€                               300€                               

    - tussen stijl blijft behouden. Scharnieren aan muurzijde.

Draaikiepramen i.p.v. vaste ramen  (slaapkamer 2) 110-b 300€                               300€                               

    - tussen stijl blijft behouden. Scharnieren aan muurzijde.

Draaikiepramen i.p.v. vaste ramen  (slaapkamer 3) 110-c 300€                               300€                               

    - tussen stijl blijft behouden. Scharnieren aan muurzijde.

Aanpassingen ruwbouwopties na tekenen van Koopaannemingsovereenkomst 640€                               640€                               

De keuze van ruwbouwopties kan van negatieve invloed zijn op de EPC van de woning

MEERPRIJZEN DUURZAAMHEID

Vloerverwarming  tweede verdieping D3a 3.000€                            3.200€                            

Optimizer per paneel ivm schaduwwerking D5 125€                               125€                               

(Indien u kiest voor optimizers, kan dit alleen toegepast worden op alle zonnepanelen.

Slechts op enkele zonnepanelen is niet mogelijk.)

Smart Home Ready Pakket 64 330€                               330€                               

 - schakelaars voorzien van nuldraad 

 - loze leiding van rookmelders naar meterkast 

 - Keuze  voor basispakket en uitbreiding van Domotica kan gekozen worden bij kopersbegeleiding, 

    indien niet gekozen wordt voor deze optie kan er in de afbouw niet meer gekozen worden voor Domotica 

- Er dient altijd een controle gedaan te worden op de gekozen opties i.c.m. het bouwbesluit

- Ivm bovenstaande zijn wijzigingen in aantal panelen mogelijk of kunnen sommige combinatie van opties niet worden 
verkocht.
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