Bouwtype
Rijwoning bnr. 8 t/m 10
22-3-2019

Alle prijzen zijn incl. B.T.W.
Optienr.

Omschrijving

St. Prijs (incl. BTW)

Bouwfase RUWBOUW
ALGEMEEN
A100

Uitbreiding 1,2 m1
Het realiseren van een uitbreiding van de
woonkamer van 1,2 m1 diep over de volledige
breedte van de woning, aan de achterzijde van
de woning in de vorm van een uitbouw met platdak.
De standaard kozijnen in de achtergevel worden
hierbij verplaatst. Installatiewerk (extra vloerverwarming, elektra, etc.) inbegrepen. Uitvoering
en afwerking gelijk aan de standaard woning.
E.e.a. volgens optietekening.

€ 12.850,00

A101

Uitbreiding 2,4 m1
Het realiseren van een uitbreiding van de
woonkamer van 2,4 m1 diep over de volledige
breedte van de woning, aan de achterzijde van
de woning in de vorm van een uitbouw met platdak.
De standaard kozijnen in de achtergevel worden
hierbij verplaatst. Installatiewerk (extra vloerverwarming, elektra, etc.) inbegrepen. Uitvoering
en afwerking gelijk aan de standaard woning.
E.e.a. volgens optietekening.

€ 21.370,00

A105

Indeling tweede verdieping
Het realiseren van drie extra ruimten op de tweede
verdieping conform optietekening.
Deze optie is inclusief:
- standaard binnendeurkozijnen met bovenlicht
- elektrapunten conform optietekening
- incl. twee extra radiatoren/convectoren
Uitvoering en afwerking gelijk aan de basis woning.

€ 8.655,00

E-INSTALLATIE
E100

Plafondlichtpunt
Het leveren en aanbrengen van een extra
plafondlichtpunt. Dit lichtpunt wordt gelijktijdig
geschakeld met een ander lichtpunt.

€ 330,00

Info:
-Exacte positie altijd onder voorbehoud van
verdeling vloerplaten.
-Exclusief armatuur
E101

Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een (bestaand)
plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte.
Info:
-De centraaldoos wordt niet verwijderd, dit i.v.m.
het verdelen van het elektra. De centraaldoos zal
worden afgewerkt met een sierdeksel.
-Exacte positie is altijd onder voorbehoud van
verdeling vloerplaten.
-Exclusief armatuur

€ 225,00

Aanneemsom optie

185016- 16 woningen Hoekbree Assen
Beperkte garantie

Keuzelijst
Bouwtype

LOODGIETERSWERK
L100

Buitenkraan (koud water)
Het leveren en aanbrengen van een koud water
tapkraan met sleutelbediening op de achtergevel
van de woning. De tapkraan wordt uitgevoerd als
een zelf leeglopende kraan.

€ 465,00

L101

Buitenkraan (koud water) en schrobput
Het leveren en aanbrengen van een koud water
tapkraan met sleutelbediening op de achtergevel
van de woning. De tapkraan wordt uitgevoerd als
een zelf leeglopende kraan. Onder de tapkraan
wordt een kunststof schrobput geplaatst, voorzien
van RVS-rooster, ca. 20x20 cm, aangesloten op
de riolering.

€ 715,00

