
Ruimtevergrotende opties Den Bogerd - Fase 4B (14 parkwoningen) 10-2-2021

Naam Verkrijger:

Bouwnummer:

Hieronder vind je keuzemogelijkheden voor de ruimtevergrotende opties. Aan de hand van deze lijst kan je 

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 je een keuze wenst te maken voor een of meer van deze ruimtevergrotende opties dien je dit tijdens het 

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

aannemingsovereenkomst opnemen.

De betaling zal plaatsvinden 25% bij opdracht en 75% bij gereedkomen van meer- minderwerk.

Meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is.

Omschrijving Prijs p/st. Keuze

RUIMTEVERGROTENDE OPTIES VOOR TYPE A

P-01 Uitbreiden woonkamer 1,2m
1

18.450,00€                      ja / nee *

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

, zoals weergegeven op de verkooptekening.

De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer.

De buitengevels worden doorgetrokken en daar woor nodig voorzien van een dilatatie.

De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking  

en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoëfficiënt kan 

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

De wanden worden behangklaar opgeleverd.

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

De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er worden geen extra elektracomponenten toegevoegd.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring gemeente Tilburg en/of verkrijgen van benodigde vergunning(en).

P-02 Uitbreiden woonkamer 2,4m
1

25.950,00€                      ja / nee *

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4m
1

, zoals weergegeven op de verkooptekening.

De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer.

De buitengevels worden doorgetrokken en daar woor nodig voorzien van een dilatatie.

De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking  

en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoëfficiënt kan 

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

De wanden worden behangklaar opgeleverd.

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

De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er worden geen extra elektracomponenten toegevoegd.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring gemeente Tilburg en/of verkrijgen van benodigde vergunning(en).
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P-03 Uitbreiden van de tuinkamer met 2,4m
1

18.750,00€                      ja / nee *

De tuinkamer wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4m
1

, zoals weergegeven op de verkooptekening.

De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer.

De buitengevels worden doorgetrokken en daar woor nodig voorzien van een dilatatie.

De standaard achterpui verplaatst mee. 

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking  

en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoëfficiënt kan 

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

De wanden worden behangklaar opgeleverd.

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

De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er worden geen extra elektracomponenten toegevoegd.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring gemeente Tilburg en/of verkrijgen van benodigde vergunning(en).

P-04 Uitbreiden van de tuinkamer met 3,9m
1 

29.750,00€                      ja / nee *

De tuinkamer wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 3,9m
1

, zoals weergegeven op de verkooptekening.

De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer.

De buitengevels worden doorgetrokken en daar woor nodig voorzien van een dilatatie.

De standaard achterpui verplaatst mee. 

Er wordt een extra pui in de 'zijgevel' aangebracht.

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking  

en voorzien van een hemelwaterafvoer. Afhankelijk van de energieprestatiecoëfficiënt kan 

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

De wanden worden behangklaar opgeleverd.

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

De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er worden geen extra elektracomponenten toegevoegd.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring gemeente Tilburg en/of verkrijgen van benodigde vergunning(en).

P-05 Aanpassen tuinkamer tot één grote bergruimte -1.500,00€                      ja / nee *

De tuinkamer en berging worden uitgevoerd als één  geïsoleerde bergruimte.

De tussenwand tuinkamer/berging komt te vervallen, de doorbraak wordt aangepast en voorzien 

van een een kozijn met deur tussen de berging en de woonkamer. De deur wordt zo dicht mogelijk

tegen de achtergevel geplaatst.

De wanden worden behangklaar opgeleverd.

Het plafond wordt als schoonwerk beton afgewerkt. 

De vloerverwarming komt te vervallen tevens worden de elektracomponenten als de aansluitpunten voor de

de installaties worden gewijzigd.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring gemeente Tilburg en/of verkrijgen van benodigde vergunning(en).
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P-06 Realiseren van extra slaapkamer en badkamer in de 'tuinkamer' en verkleinen berging 44.500,00€                      ja / nee *

Tuinkamer vergroten (zie optie P-04) en uitvoeren met badkamer en slaapkamer.

De tuinkamer wordt uitgebreid met 3,9m
1 

(naar achteren). In deze ruimte worden een slaapkamer en een 

badkamer gerealiseerd. De slaapkamer wordt voorzien van een binnendeur welke aanvullend geluidsisolerend is. De 

bergruimte wordt verkleind zodanig dat deze voldoet aan de gestelde eisen van het bouwbesluit.

De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer.

De buitengevels worden doorgetrokken en daar woor nodig voorzien van een dilatatie.

Kozijnen worden aangepast conform optie tekening.

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking  en voorzien van hemelwaterafvoer.

Extra badkamer voorzien van tegelwerk conform standaard badkamer.

Extra sanitair, douche- , wastafel- en toilet combinatie conform Technische Omschrijving basis woning.

Aanpassen verwarmings installatie (incl. extra elektrische radiator badkamer).

Aanpassing (mechanische) ventilatie.

Aanpassing riolering / hemelwaterafvoer installatie.

Aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.

In de optieprijs zijn de kosten van de architect, constructeur, Woningborg, adviseur en leges opgenomen. De optie 

wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en/of welstand.

Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische Omschrijving en optietekening. 

 Afhankelijk van de energieprestatiecoëfficiënt kan het zijn dat er extra zonnepanelen op het dak worden geplaatst.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring gemeente Tilburg en/of verkrijgen van benodigde vergunning(en).

P-07 Extra ongeisoleerde gemetselde berging (alleen in combinatie met optie P-06 mogelijk) 9.500,00€                        ja / nee *

Realiseren van een extra ongeïsoleerde buitenberging aan de achterzijde van de woning.

De vloer van de buitenberging wordt uitgevoerd als een ongeïsoleerde betonvloer monolitisch afgewerkt.

De buitengevels worden doorgetrokken en daar woor nodig voorzien van een dilatatie en als schoonmetselwerk 

uitgevoerd.

Er wordt een kozijn met deur voorzien van glas aangebracht.

Het dak van de berging wordt uitgevoerd met een houten balklaag, houten constructieplaat en dakbedekking.

P-08 Realiseren van extra slaapkamer en badkamer in de 'tuinkamer' inclusief garage 59.450,00€                      ja / nee *

Tuinkamer vergroten en uitvoeren met badkamer en slaapkamer.

De tuinkamer wordt uitgebreid naar achteren en naar de zijkant. In deze ruimte worden een slaapkamer en een 

badkamer gerealiseerd. De slaapkamer wordt voorzien van een binnendeur welke aanvullend geluidsisolerend is. De 

bergruimte wordt verkleind zodanig dat deze voldoet aan de gestelde eisen van het bouwbesluit.

De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer met een afwerkvloer.

De buitengevels worden doorgetrokken en daar woor nodig voorzien van een dilatatie.

Kozijnen worden aangepast conform optie tekening.

Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking  en voorzien van hemelwaterafvoer.

Extra badkamer voorzien van tegelwerk conform standaard badkamer.

Extra sanitair, douche- , wastafel- en toilet combinatie conform Technische Omschrijving basis woning.

Aanpassen verwarmings installatie (incl. extra elektrische radiator badkamer).

Aanpassing (mechanische) ventilatie.

Aanpassing riolering / hemelwaterafvoer installatie.

Aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.

In de optieprijs zijn de kosten van de architect, constructeur, Woningborg, adviseur en leges opgenomen. De optie 

wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en/of welstand.

P-09 Realiseren van dakterras type 3-laags 9.450,00€                        ja / nee *

Het realiseren van een dakterras op het dak van de 1ste verdieping (alleen mogelijk bij de 3-laagse woning).

Het realiseren van een dakterras circa 2,5m1 x 5,5m
1.

Het bestaande dak wordt voorzien van gedegen onderconstructie afgewerkt met composiet vlonderplanken 

donkerbruin afmetingen 220 x 15 x 2,5 centimeter, smal ribbel.

Rondom de vlonderplanken wordt een stripstaal hekwerk/balustrade aangebracht in kleur als de kozijnen.

Het gevelkozijn wordt aangepast en er wordt een buitendeur gerealiseerd.

Voor akkoord verkrijger(s)

Naam:

Bouwnummer:
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