
OPTIELIJST  

8 Halfvrijstaande woningen aan de Kuifeend te Bedum

Werknummer: 18503
Woningtype: Halfvrijstaande woning
Datum: 02-07-2018
Status: Voorlopig / definitief
Optielijst geldig tot: 01-12-2018

Bouwnr.:
Naam koper:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Mobiel nr.:  
E-mail adres:  

 
Woningprijs Vrij op naam -€                      

Optieprijs Gekozen opties
Te kiezen 
optie > 0 
invullen

Bouwkundige opties, conform tekeningen verkoopbijlage incl. 21% BTW incl. 21% BTW

0 0 Bouwkundige opties:
0 0.1 Inloopkast op de overloop (slaapkamer 1 wordt kleiner). 1.171,00€           -€                      
0
0 0.2 Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen. -€                    -€                      
0
0 0.3 Zolder voorzien van een zolderkamer. Alle wanden, plafonds en knieschotten voorzien van 

onafgewerkte gipsplaten. De zolderkamer wordt voorzien van elektra ( 1 lichtpunt en 2 
dubbele wandcontactdozen) en een gekoppelde rookmelder op de overloop.

2.063,00€           -€                      

0
0 0.3A Zolder-indeling van optie 0.3 voorzien van uitvlakwerk. 905,00€              -€                      
0
0 0.3B Zolder-indeling van optie 0.3 voorzien van spuitwerk op de plafonds en schuine dakvlakken. 510,00€              -€                      

0
0 0.3C Zolderkamer van optie 0.3 voorzien van een elektrische radiator. 1.078,00€           -€                      
0
0 0.4 Omtimmerde installatiekast op zolder. 2.043,00€           -€                      
0
0 1 Gevelwijzigingen:
0 1.1 Het glaskozijn in de achtergevel wijzigen in twee openslaande tuindeuren. 2.126,00€           -€                      
0
0 1.2 Het glaskozijn en het deurkozijn in de achtergevel wijzigen in één groot kozijn met twee 

openslaande tuindeuren.
3.492,00€           -€                      

0
0 1.3 Leveren en aanbrengen van een Velux kantelraam in het dakvlak aan de achter- / voorzijde 

van de woning, type GGL SK06 (1138 x 1178 mm) t.p.v. de zolderruimte.
1.288,00€           -€                      

0
0 2 Aanbouwmogelijkheden:
0 2.1 De woning aan de achterzijde van de begane grond met circa 1200mm verlengen. 

Elektrische- en verwarmingsinstallatie aangepast aan de verlenging.
17.156,00€         -€                      

0
0 2.2 De woning aan de achterzijde van de begane grond met circa 2400mm verlengen. 

Elektrische- en verwarmingsinstallatie aangepast aan de verlenging.
21.709,00€         -€                      

0
0 2.3 Een vrijstaande ongeïsoleerde houten berging van ca. 2200x3300mm op hardhouten 

funderingsbalken, plat dak met bitumineuze dakbedekking, hwa (lozend op maaiveld), stijl- 
en regelwerk bekleed met modiwood in kleur, 1 kozijn met meranti loopdeur (afgeschilderd 
op de bouw) en draadglas incl.cilinderslot. De vloer bestaat uit een tegelbestrating met 
betontegels 300x300x45mm op een zandbed van 100mm. De berging wordt uitgevoerd incl. 
1 lichtpunt en een enkele wandcontactdoos aan de binnenzijde en 1 lichtpunt aan de 
buitenzijde.

9.890,00€           -€                      

0
0 2.4 Een aangebouwde gemetselde ongeïsoleerde garage van ca. 3300x6300mm, over een 

lengte van ca. 2300mm aangebouwd aan de woning, voorzien van een kanteldeur. De 
garage wordt voorzien van een lichtpunt en een dubbele wandcontactdoos.

18.362,00€         -€                      

0
0 2.5 Een uitpandige geïsoleerde bijkeuken van ca. 2700x3800mm voorzien van verwarming en 

elektra, deur vanuit woning naar bijkeuken en deur met kozijn van bijkeuken naar buiten ( 
draai-richtingen definitief i.o.m. verkoopadviseur van VDM Woningen).

14.081,00€         -€                      

0
0 2.6 Aangebouwde slaapkamer en badkamer op de begane grond (optie alleen mogelijk i.c.m. 

optie 2.1, 2.2 of 2.5.
op aanvraag

0
0 2.7 Minderprijs indien de bijkeuken van optie 2.5 gecombineerd wordt met de aangebouwde 

garage van optie 2.4 of de aangebouwde slaapkamer en badkamer van optie 2.6.
2.562,00-€           -€                      

0
0 2.8 Optie 2.4 uitvoeren met houten garagedeuren i.p.v. de standaard stalen kanteldeur. 2.282,00€           -€                      
0
0 2.9 Binnendoorgang van woning naar garage, door middel van een massief houten deur met 

tochtafdichting en 3-puntssluiting (optie alleen mogelijk i.c.m. optie 2.1, 2.2 of 2.5 en 2.4).
1.332,00€           -€                      

0
0 2.10A Een carport van circa 3300x4900mm voor de berging, inclusief plafondplaat, dak voorzien 

van dakbedekking en boeidelen. Compleet afgeschilderd aan de buitenzijde. Optie alleen 
mogelijk i.c.m. optie 2.3.

10.914,00€         -€                      

0
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0 2.10B Een carport van circa 3300x4900mm voor de aangebouwde garage, inclusief plafondplaat, 
dak voorzien van dakbedekking en boeidelen. Compleet afgeschilderd aan de buitenzijde. 
Optie alleen mogelijk i.c.m. optie 2.4.

8.997,00€           -€                      

0
0 3 Elektra e.d.:
0 3.1A In de carport t.p.v. de entree, 2 stuks 50W halogeen inbouwspots, kleur wit, incl. 50W 

halogeenlamp i.p.v. buitenlampaansluiting voordeur (alleen in combinatie met optie luifel of 
carport).

325,00€              -€                      

0
0 3.1B 1 buitenlamp met sensor onder de optionele carport, kleur wit. 331,00€              -€                      
0
0 3.2 15 m1 grondkabel (4x 2,5 kwadraat = 1x fase / 1x 0- / 2x schakeldraad) t.p.v de achtergevel 

woning met een schakelaar in de meterkast (grondkabel opgerold).
302,00€              -€                      

0
0 3.3 Dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast (t.b.v. bijvoorbeeld router, modem of 

telefooncentrale).
87,00€                -€                      

0
0 3.5 Extra loze leiding (t.b.v. CAI, telefoon of computer). 198,00€              -€                      
0
0 3.5C Extra bedrade en enkelzijdig afgemonteerde leiding voor CAI. 211,00€              -€                      
0
0 3.5D UTP bedrade en enkelzijdig afgemonteerde leiding. 207,00€              -€                      
0
0 3.12 Muurdoorvoer wasemkap in buitengevel met rooster (alleen mogelijk als de achterkant van 

de wasemkap tegen de buitengevel geplaatst wordt en er geen aanbouw zit).
181,00€              -€                      

0
0 3.12A Afvoerkanaal wasemkap met vlinderklep en gevelrooster, incl.afgetimmerde koker onder het 

plafond. (alleen van toepassing bij woningen waarbij de afvoer niet door de balklaag kan)
334,00€              -€                      

0
0 3.13 Extra dubbele wandcontactdoos. 187,00€              -€                      
0
0 3.14 Extra groep + wandcontactdoos t.b.v. magnetron of oven. 360,00€              -€                      
0
0 3.17b Verzwaring kookgroep naar 3x400 volt (max.11kw). 434,00€              -€                      
0
0 3.18 Lichtpunt garage op 2 plaatsen te schakelen (hotelschakeling). 145,00€              -€                      
0
0 3.18a Lichtpunt bijkeuken / berging op 2 plaatsen te schakelen (hotelschakeling). 145,00€              -€                      
0
0 3.19 Dubbele wandcontactdoos (inbouw) in badkamer. 187,00€              -€                      
0
0 3.22a Extra lichtpunt op aparte schakelaar. 221,00€              -€                      
0
0 3.22b Extra lichtpunt op bestaande schakelaar. 118,00€              -€                      
0
0 3.22c Extra schakelaar op bestaand lichtpunt met schakelaar (hotelschakeling). 186,00€              -€                      
0
0 4 Loodgieterswerk en verwarming:
0 4.1B Buitenkraan t.p.v de achtergevel, met stop- en aftapkraan in de meterkast. 424,00€              -€                      
0
0 4.1C Buitenkraan t.p.v de achtergevel uitpandige berging, met stop- en aftapkraan in uitpandige 

bijkeuken.
395,00€              -€                      

0
0 4.3 Afgedopte riool- en waterleidingen t.b.v. bad in badkamer (voorzetwand door koper). 403,00€              -€                      
0
0 4.4 Afgedopte riool- en waterleidingen t.b.v. extra wastafel badkamer (bestaand lichtpunt tussen 

de beide wastafels plaatsen).
226,00€              -€                      

0
0 4.5 Afgedopte riool- en koudwaterleiding (opbouw) t.b.v. uitstortgootsteen in de uitpandige 

bijkeuken.
298,00€              -€                      

0
0 4.6 Uitstortgootsteen in de uitpandige bijkeuken, incl.riool- en koudwaterleiding met kraan 

(leidingwerk opbouw).
589,00€              -€                      

0
0 5 Wand- en vloertegelwerk:
0 5.0 Wand- en vloertegelwerk laten vervallen (alleen mogelijk i.c.m. optie 6.1C). Indien u ervoor 

kiest om het tegelpakket te laten vervallen dan komt alle garantie voor dit onderdeel te 
vervallen conform de bepalingen van artikel 19 van het Woningborg garantiecertificaat. VDM 
Woningen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle schade en gevolgschade  
door het niet correct aanbrengen van door koper aangebracht tegel- en kitwerk. Een afschrift 
van artikel 19 van het Woningborgcertificaat is aan de optielijst gehecht.

3.358,00-€           -€                      

0
0 6 Sanitair:
0 6.1C Sanitairpakket laten vervallen. De levering en plaatsing van het sanitair vervalt, de 

basisaansluitingen blijven van toepassing. Eventuele wijzigingskosten van de installaties 
voortvloeiend uit een door koper aangeleverd aansluitschema zullen door de 
kopersbegeleider vooraf in beeld worden gebracht. Indien u ervoor kiest om het 
sanitairpakket te laten vervallen dan komt alle garantie voor dit onderdeel te vervallen 
conform de bepalingen van artikel 19 van het Woningborg garantiecertificaat. VDM 
Woningen kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle schade en gevolgschade  
door het niet correct aanbrengen (waterdicht aansluiten) van door koper aangebrachte 
sanitair-onderdelen. Een afschrift van artikel 19 van het Woningborgcertificaat is aan de 
optielijst gehecht.

3.392,00-€           -€                      

0
0 Sanitair-opties:
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0 6.5 Bad, incl.aansluitingen voor riolering, koud- en warmwaterleidingen. 2.099,00€           -€                      
0
0 6.6 Extra wastafel in de badkamer, incl.aansluitingen voor riolering, koud- en 

warmwaterleidingen (bestaand lichtpunt tussen de beide wastafels plaatsen).
883,00€              -€                      

0
0 7 Optioneel schilderwerk/spuitwerk:
0 7.1 Spuitwerk op de wanden i.o.m. de projectadviseur. -€                    -€                      
0
0 Opties totaal -€                      
0
0 Algemeen:
0 Wanneer er naar aanleiding van de gekozen elektra opties, keukenopstelling en/of 

sanitairkeuze extra bouwkundige voorzieningen en installaties (elektra groep etc.) nodig 
blijken te zijn, wordt dit apart verrekend. Als er niet gekozen wordt voor een berging of 
garage, dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het realiseren van een buitenberging 
van minimaal 5m2 binnen een jaar na oplevering.

0
0
0
0 Totale bouwkosten -€                      
0
0
0 Voor akkoord verkrijger
0 d.d.
0
0
0 Voor akkoord VDM Woningen b.v.
0 d.d.
0
0
0
0
0


