
Ruimtevergrotende opties den Bogerd - Voorste Wei en lange Wei 180125.0

Naam koper:

Bouwnummer:

Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden voor de ruimtevergrotende opties. Aan de hand van deze lijst kunt u 

de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw. E.e.a. wordt uitgevoerd conform

de verkooptekeningen behorende bij de ruimtevergrotende opties.

Indien u een keuze wenst te maken voor een of meer van deze ruimtevergrotende opties dient u dit  tijdens het 

gesprek met de makelaar aan te geven. De makelaar zal de door u gemaakte keuze(s) in de

aannemingsovereenkomst opnemen.

Omschrijving Prijs p/st. Keuze

A-1 Uitbreiden woonkamer 1,2m type A 10.500€          ja / nee *

(bnr 3.04 t/m 3.13)

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m. 

Deze extra verblijfsruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een ballastlaag

van grind en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan 

het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - A-1.

A-2 Uitbreiden woonkamer 2,4m type A 16.000€          ja / nee *

(bnr 3.04 t/m 3.13)

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m. 

Deze extra verblijfsruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een ballastlaag

van grind en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan 

het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - A-2.

A-3 Indeling zolder type A 6.000€             ja / nee *

(bnr 3.04 t/m 3.13)

De zolderruimte wordt voorzien van wanden.  In deze wanden worden twee standaard kozijnen met deuren 

aangebracht. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt, de spaanplaat blijft in het zicht. In de 

scharnierkap worden twee dakramen circa 1,14 x 1,18m - voorzien van zelfregulerende ventilatieroosters - 

aangebracht, 1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde van de woning. De ruimtes worden voorzien van 

vloerverwarming. Deze is afzonderlijk regelbaar per verblijfsruimte met een thermostaat. De ontwerptemperatuur 

van de verblijfsruimte is 20°C. Er komt een aparte ruimte voor de wasmachine- en drogeraansluiting. In deze 

ruimte hangen ook de cv-ketel en de ventilatie-unit. 

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - A-6.
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B-1 Uitbreiden woonkamer 1,2m type B 10.500€          ja / nee *

(bnr 3.01 t/m 3.03 - 3.14 t/m 3.19)

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een ballastlaag

van grind en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan 

het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - B-1.

B-2 Uitbreiden woonkamer 2,4m type B 16.000€          ja / nee *

(bnr 3.01 t/m 3.03 - 3.14 t/m 3.19)

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m. 

Deze extra verblijfsruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een ballastlaag

van grind en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan 

het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - B-2.

B-3 Garage i.p.v. berging 29.000€          ja / nee *

(bnr 3.01 - 3.03 -3.14 - 3.16 - 3.17)

Het realiseren van een geisoleerde garage naast de woning. 

De wanden, het dak en de betonvloer worden voorzien van isolatie. De binnenwanden worden 

uitgevoerd met kalkzandsteenlijmelementen. De buitenwanden worden uitgevoerd als metselwerk, 

overeenkomstig de hoofdbouw.De betonvloer wordt voorzien van een dekvloer.

De wand tussen de woning en de garage wordt geisoleerd uitgevoerd. De binnenwanden worden behangklaar 

afgewerkt. De voorzijde wordt voorzien van een dichte, niet-geïsoleerde dubbele draaideur.

De achterzijde is voorzien van een loopdeur met een glasopening in een houten kozijn.

Volgens ontwerp van de architect.

Het platdak wordt uitgevoerd als een betondak met isolatie en daarop kunststof of bitumineuze 

dakbedekking. De onderzijde van de betonnen dak wordt voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

De garage wordt natuurlijk geventileerd. Er wordt standaard geen verwarming in de garage aangebracht.

De standaard berging komt te vervallen.Voor de afmetingen en uitvoering zie tekening VK.105 - B-3.

B-4 Tuinkamer en (inpandige) berging 35.100€          ja / nee *

(bnr 3.01-3.03 -3.14 - 3.16 - 3.17)

Naast de woning komt extra bebouwing. De standaard berging naast/achter de woning komt te vervallen.

De begane grondvloer en het plat dak worden geisoleerd uitgevoerd in beton, op het platdak 

wordt dakbedekking aangebracht. De buitenwanden worden uitgevoerd overeenkomstig de hoofdbouw. 

De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. De kozijnen, ramen en deuren in de buitengevels zijn van hout.

Tussen de tuinkamer en de woonkamer wordt een opening gerealiseerd.Binnen deze aanbouw komen

een tuinkamer en een onbenoemde ruimte, geschikt als berging. 

De onbenoemde ruimte wordt natuurlijk geventileerd.

Beide ruimtes worden voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming. 

De vloerverwarming in de tuinkamer is afzonderlijk regelbaar d.m.v. een naregeling.

Plafonds worden voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De binnenkozijnen, -deuren en hang- en sluitwerk worden uitgevoerd zoals in de hoofdbebouwing.

De tuinkamer wordt voorzien van dubbele tuindeuren met een zijlicht aan de achterzijde.

Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan het zijn dat er extra zonnepanelen. 

op het dak worden geplaatst. E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - B-4.
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B-5 Woonkeuken en houten berging 39.900€          ja / nee *

(bnr 3.03 -3.14 - 3.16 - 3.17)

Naast de woning komt extra bebouwing. 

Achter op het perceel komt een standaard houten berging (gelijk aan berging van de tussenwoningen).

De begane grondvloer en het plat dak worden geisoleerd uitgevoerd in beton, op het platdak 

wordt dakbedekking aangebracht. De buitenwanden worden uitgevoerd overeenkomstig de hoofdbouw. 

De kozijnen, ramen en deuren in de buitengevels zijn van hout.

Tussen de woonkamer en de woonkeuken wordt een opening gerealiseerd.

De standaard keukenaansluitingen zullen verplaatst worden naar de nieuwe

keukenzone in de aanbouw. De wanden worden behangklaar opgeleverd.

Deze extra verblijfsruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

De vloerverwarming is afzonderlijk regelbaar d.m.v. een naregeling.

Plafonds worden voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Vanwege de afstand wordt de warmwaterleiding niet op de combiketel aangesloten.

Er komt een aansluiting t.b.v. een door de koper zelf te plaatsen close-in boiler in de keuken.

De woonkeuken wordt voorzien van dubbele tuindeuren met een zijlicht aan de achterzijde.

Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan het zijn dat er extra zonnepanelen 

op het dak worden geplaatst. E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - B-5.

Bouwnummer 3.01 heeft standaard een houten berging achter op het perceel, deze blijft behouden. 36.900€          ja / nee *

Hierdoor geldt voor dit bouwnummer een andere prijs voor deze optie.

B-6 Indeling zolder en vliering type B 12.000€          ja / nee *

(bnr 3.01 t/m 3.03 - 3.14 t/m 3.19)

De zolderruimte wordt voorzien van een wanden. In deze wanden worden drie standaard kozijnen met deuren 

aangebracht. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt, de spaanplaat blijft in het zicht. Aan de 

onderzijde van de vloer van de bergzolder worden gipsplaten aangebracht voorzien van spuitwerk. De naden van 

de gispsplaten blijven in het zicht. In de scharnierkap worden twee dakramen circa 1,14 x 1,18m - voorzien van 

zelfregulerende ventilatieroosters - aangebracht, 1 aan de voorzijde en 1 aan de achterzijde van de woning. De 

ruimtes worden voorzien van vloerverwarming. Deze is afzonderlijk regelbaar per verblijfsruimte met een 

thermostaat. De ontwerptemperatuur van de verblijfruimtes is 20°C. Er komt een aparte ruimte voor de 

wasmachine- en drogeraansluiting. In deze ruimte hangen ook de cv-ketel en de ventilatie-unit. Boven de 

verblijfsruimtes wordt een bergzolder gerealiseerd op ca. 2,65 m. De vloer van de bergzolder bestaat uit een 

houten balklaag, waarvan de bovenzijde wordt voorzien van een underlaymentplaat. Op de vloer wordt een 

traphek aangebracht. Er komt een afneembare trap voor de toegang. Op de bergzolder wordt een extra 

wandlichtpunt (opbouw) gerealiseerd op een schakelaar. De bergzolder is niet afsluitbaar. E.e.a. als aangegeven 

op de tekening VK.105 - B-6.

C-1 Uitbreiden achterzijde woning 1,2m type C 11.000€          ja / nee *

(bnr 3.21 t/m 3.30)

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m. 

Deze extra verblijfsruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

Het plafond wordt voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een ballastlaag

van grind en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan 

het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - C-1.

C-2 Uitbreiden achterzijde woning 2,4m type C 16.500€          ja / nee *

(bnr 3.25 t/m 3.30)

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m. 

Deze extra verblijfsruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

Het plafonds wordt voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilitatie.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een ballastlaag

van grind en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan 

het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - C-2.
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C-3 Uitbreiden garage 1,2m type C 6.500€             ja / nee *

(bnr 3.25 t/m 3.30)

De standaard garage wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2m over de volle breedte.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - C-3.

C-4 Tuinkamer type C en houten berging 11.000€          ja / nee *

(bnr 3.21 t/m 3.30)

De ruimte van de garage wordt bij de woning betrokken. Binnen deze aanbouw komt een tuinkamer.

De standaard keukenaansluitingen zullen verplaatst worden naar de voorzijde van de woning.

Deze ruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

De vloerverwarming in de tuinkamer is afzonderlijk regelbaar d.m.v. een naregeling.

Plafonds worden voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Tussen de tuinkamer en de woonkeuken wordt een opening gerealiseerd. 

De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. De kozijnen, ramen en deuren in de buitengevels zijn van hout.

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De binnenkozijnen, -deuren en hang- en sluitwerk worden uitgevoerd zoals in de hoofdbebouwing.

De tuinkamer wordt voorzien van dubbele tuindeuren met een zijlicht aan de achterzijde.

Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan het zijn dat er extra zonnepanelen 

op het dak worden geplaatst. Er komt een losse houten berging achter op het perceel (gelijk aan berging tussenwoningen).

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - C-4.

C-5 Woonkeuken type C en houten berging 11.800€          ja / nee *

(bnr 3.21 t/m 3.30)

De ruimte van de garage wordt bij de woning betrokken. Binnen deze aanbouw komt

een woonkeuken met een opening naar de woonkamer. 

Deze ruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

De vloerverwarming in de woonkeuken is afzonderlijk regelbaar d.m.v. een naregeling.

Plafonds worden voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

De standaard keukenaansluitingen zullen verplaatst worden naar de nieuwe

keukenzone in de aanbouw. De wanden worden behangklaar opgeleverd.

Vanwege de afstand wordt de warmwaterleiding niet op de combiketel aangesloten.

Er komt een aansluiting t.b.v. een door de koper zelf te plaatsen close-in boiler in de keuken.

De woonkeuken wordt voorzien van dubbele tuindeuren met een zijlicht aan de achterzijde.

Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan het zijn dat er extra zonnepanelen 

op het dak worden geplaatst. Er komt een losse houten berging achter op het perceel (gelijk aan berging tussenwoningen)

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - C-5.

C-6 Indeling zolder en vliering type C 14.000€          ja / nee *

(bnr 3.21 t/m 3.30)

De zolderruimte wordt voorzien van een wanden. In deze wanden worden vier standaard kozijnen met deuren 

aangebracht. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt, de spaanplaat blijft in het zicht. Aan de 

onderzijde van het vlakke plafond worden gipsplaten aangebracht voorzien van spuitwerk. De naden van de 

gispsplaten blijven in het zicht. In de scharnierkap worden twee dakramen aangebracht, 1 aan de voorzijde en 1 

aan de achterzijde van de woning. De ruimtes worden voorzien van vloerverwarming. Deze is afzonderlijk 

regelbaar per verblijfsruimte met een thermostaat. De ontwerptemperatuur van de verblijfruimtes is 20°C. Er 

komt een aparte ruimte voor de wasmachine- en drogeraansluiting. In deze ruimte hangen ook de cv-ketel en de 

ventilatie-unit. Boven de verblijfsruimtes wordt een bergzolder gerealiseerd op ca. 2,65 m. De vloer van de 

bergzolder bestaat uit een houten balklaag, waarvan de bovenzijde wordt voorzien van een underlaymentplaat. 

Op de vloer wordt een traphek aangebracht. Er komt een afneembare trap voor de toegang. Boven wordt een 

extra wandlichtpunt (opbouw) gerealiseerd op een schakelaar. De bergzolder is niet afsluitbaar. E.e.a. als 

aangegeven op de tekening VK.105 - C-6.

C-7 Carport type C 7.000€             ja / nee *

(bnr 3.21 t/m 3.30)

Voor de garage wordt een carport gerealiseerd. Plat dak wordt uitgevoerd in hout, onderzijde blijven de balken 

in het zicht. Op de balken wordt een underlayment plaat aangebracht met daarop dakbedekking en een ballastlaag.

In het platte dak wordt een lichtkoepel aangebracht. Het platte dak rust aan de voorzijde op een stalen kolom

die wordt omkleed met multiplex, die wordt geschilderd. De boeiboord is van multiplex, geschilderd.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - C7.
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D-1 Uitbreiden achterzijde woning 1,2m type D 12.500€          ja / nee *

(bnr 3.31)

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m. 

Deze extra verblijfsruimte zal voorzien worden van een afwerkvloer en voorzien van vloerverwarming.

Plafonds worden voorzien van spuitwerk de v-naden worden niet dichtgezet, wanden behangklaar. 

Het ventilatiesysteem en het eletkra worden aangelegd volgens tekening.

De standaard achterpui verplaatst mee.

De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilitatie.

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een ballastlaag

van grind en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan 

het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - D-1.

D-2 Uitbreiden achterzijde woning 2,4m type D 19.000€          ja / nee *

(bnr 3.31)

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m. 

Deze extra verblijfsruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

Het plafonds wordt voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een ballastlaag

van grind en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan 

het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - D-2.

D-3 Uitbreiden garage 1,2m type D 6.500€             ja / nee *

(bnr 3.20 - 3.31)

De standaard garage wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2m over de volle breedte.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - C-3.

D-4 Tuinkamer type D en houten berging 11.000€          ja / nee *

(bnr 3.20 - 3.31)

De ruimte van de garage wordt bij de woning betrokken. Binnen deze aanbouw komt een tuinkamer.

De standaard keukenaansluitingen zullen verplaatst worden naar de voorzijde van de woning.

De  tuinkamer wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

De vloerverwarming in de tuinkamer is afzonderlijk regelbaar d.m.v. een naregeling.

Plafonds worden voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

Tussen de tuinkamer en de woonamer wordt een opening gerealiseerd. 

De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. De kozijnen, ramen en deuren in de buitengevels zijn van hout.

Het ventilatiesysteem en elektra worden aangelegd volgens tekening.

De onbenoemde ruimte wordt natuurlijk geventileerd. 

De binnenkozijnen, -deuren en hang- en sluitwerk worden uitgevoerd zoals in de hoofdbebouwing.

De tuinkamer wordt voorzien van dubbele tuindeuren met een zijlicht aan de achterzijde.

Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan het zijn dat er extra zonnepanelen 

op het dak worden geplaatst. Er komt een losse houten berging achter op het perceel (gelijk aan berging tussenwoningen)

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - D-4.

D-5 Woonkeuken type D en houten berging 11.800€          ja / nee *

(bnr 3.20 - 3.31)

De ruimte van de garage wordt bij de woning betrokken. Binnen deze aanbouw komt

een woonkeuken met een opening naar de woonkamer. 

Deze ruimte wordt voorzien van een afwerkvloer en vloerverwarming.

De vloerverwarming in de woonkeuken is afzonderlijk regelbaar d.m.v. een naregeling.

Plafonds worden voorzien van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. 

De standaard keukenaansluitingen zullen verplaatst worden naar de nieuwe

keukenzone in de aanbouw. De wanden worden behangklaar opgeleverd.

Vanwege de afstand wordt de warmwaterleiding niet op de combiketel aangesloten.

Er komt een aansluiting t.b.v. een door de koper zelf te plaatsen close-in boiler in de keuken.

De woonkeuken wordt voorzien van dubbele tuindeuren met een zijlicht aan de achterzijde.

Afhankelijk van de energieprestatiecoefficient kan het zijn dat er extra zonnepanelen 

op het dak worden geplaatst. Er komt een losse houten berging achter op het perceel.(gelijk aan berging tussenwoningen)

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - D-5.
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D-6 Indeling zolder type D 9.500€             ja / nee *

(bnr 3.20 - 3.31)

De zolderruimte wordt voorzien van een wanden. In deze wanden worden vier standaard kozijnen met deuren 

aangebracht. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt, de spaanplaat blijft in het zicht. De ruimtes 

worden voorzien van vloerverwarming. Deze is afzonderlijk regelbaar per verblijfsruimte met een thermostaat. De 

ontwerptemperatuur van de verblijfruimtes is 20°C. Er komt een aparte ruimte voor de wasmachine- en 

drogeraansluiting. In deze ruimte hangen ook de cv-ketel en de ventilatie-unit. Daarnaast is er een extra 

bergruimte. E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - D-6.

D-7 Carport type D 7.000€             ja / nee *

(bnr 3.20 - 3.31)

Voor de garage wordt een carport gerealiseerd. Plat dak wordt uitgevoerd in hout, onderzijde blijven de balken 

in het zicht. Op de balken wordt een underlayment plaat aangebracht met daarop dakbedekking en een ballastlaag.

In het platte dak wordt een lichtkoepel aangebracht. Het platte dak rust aan de voorzijde op een stalen kolom

die wordt omkleed met multiplex, die wordt geschilderd. De boeiboord is van multiplex, geschilderd.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - D-7.

E-1 Aangepaste indeling type E 6.000€             ja / nee *

(bnr 3.32 t/m 3.43)

De entree wordt aangepast, achter het toilet wordt een technische ruimte geresaliseerd.

In de woonkamer komt een extra standaard deur met kozijn. Zo ontstaat er een aparte gang naar de 

prive vertrekken. Naast de badkamer wordt een extra toilet gerealiseerd. Hierdoor wordt de slaapkamer aan de 

voorzijde vergroot.  De kleine slaapkamer wordt iets verkleind. E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105- E-1.

E-2 Keuken in aparte ruimte 1.500€             ja / nee *

(bnr 3.32 t/m 3.43)

In de woonkamer komt een opening naar de keuken. Standaard aansluitingen voor de keuken worden 

verplaatst naar de aparte ruimte. 

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105- E-2.

E-3 Carport type E 7.000€             ja / nee *

(bnr 3.32 t/m 3.43)

Aan de voorzijde van de bungalow wordt een carport gerealiseerd. Plat dak wordt uitgevoerd in hout,

 onderzijde blijven de balken in het zicht. Op de balken wordt een underlayment plaat aangebracht met

daarop dakbedekking en een ballastlaag.

In het platte dak wordt een lichtkoepel aangebracht. Het platte dak rust aan de voorzijde op een stalen kolom

die wordt omkleed met multiplex, die wordt geschilderd. De boeiboord is van multiplex, geschilderd.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - E-3.

X-1 Trapkast type A 1.535€             ja / nee *

Het realiseren van een kastruimte onder de trap. De standaard trap wordt dicht utigevoerd.

Er wordt een wand geplaatst met een standaard kozijn inclusief deur aangebracht,

 zodat er een trapkast ontstaat. De opening van de trapopgang blijft wel open.

In de trapkast zit een wandlichtpunt met een schakelaar. De onderzijde van de trap en de wanden  

worden niet afgewerkt. De vloerverwarming zal in de trapkast doorlopen.

 De verdeler van de vloerverwarming zal indien noodzakelijk onder de trap worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - X-1.

X-2 Trapkast type  B 995€                ja / nee *

Het realiseren van een kastruimte onder de trap. De wand onder de trap wordt verplaatst en er wordt

een standaard kozijn inclusief deur aangebracht, zodat er een trapkast ontstaat.

In de trapkast zit een wandlichtpunt met een schakelaar. De onderzijde van de trap en de wanden  

worden niet afgewerkt. De vloerverwarming zal in de trapkast doorlopen.

 De verdeler van de vloerverwarming zal indien noodzakelijk onder de trap worden geplaatst.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - X-2.

X-3 Dubbele achterdeur type A - B 1.500€             ja / nee *

Aanbrengen van een dubbele tuindeur inclusief aanpassing hang- en sluitwerk. 

De standaardpui komt hiermee te vervallen.

De gevelopening blijft gelijk. De tuindeuren komen aan de zijde van de staandaard deur.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - X-3.

pag. 6 van 7 * Doorhalen wat niet van toepassing is.



X-4 Schuifpui type A - B - C -D - E 1.900€             ja / nee *

Aanbrengen van een schuifpui inclusief aanpassing hang- en sluitwerk. De standaardpui komt hiermee 

te vervallen. De gevelopening blijft gelijk. 

De schuifpui bestaat uit twee delen 1 vast, 1 schuivend. Het schuivende deel zit op de positie van 

de standaard deur.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - X-4.

X-5 Dakraam type A - B - C -D 1.100€             ja / nee *

Leveren en plaatsen van een dakvenster met de afmeting van circa 1,14 x 1,18m

(totale maat dakvenster). Het dakvenster is een standaard uitvoering.

De positie van het dakraam wordt door de aannemer bepaald i.v.m. de positionering 

van de eventuele zonnepanelen en (rookgas)afvoeren.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - X-5.

X-6 Vergroten dakraam 550€                ja / nee *

Leveren en plaatsen van een dakvenster met de afmeting van circa 1,14 x 1,18m 

i.p.v. standaard dakraam (afmeting circa 0,55 x 0,70m) van woningtype A en B.

(totale maat dakvenster). Het dakvenster is een standaard uitvoering.

De positie van het dakraam wordt door de aannemer bepaald i.v.m. de positionering 

van de eventuele zonnepanelen en (rookgas)afvoeren.

E.e.a. als aangegeven op de tekening VK.105 - X-6.

X-7 Verplaatsen keukenzone type A - B - C - D - E 800€                ja / nee *

Verplaatsing van de keuken van de voorzijde van de woning naar de achterzijde of andersom

 (afhankelijk van het woningtype). De oppervlakte van de zone blijft gelijk.

Voor akkoord verkrijger(s)

Naam:

Bouwnummer:
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