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Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard 
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen 
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken 
in het gesprek met uw kopersbegeleider. 

 

Keuze Optienr. Omschrijving Aantal  Eenh. 
 

 
Gevelwijzigingen 

Verkoopprijs 
incl. btw 

 

V18/V40   Optie 1: Uitbouw achtergevel 2,40 m1 1  ST € 23.215,00 

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 2,4 m1.   

De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een 
dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. Hierdoor komt het 
gevelmetselwerk op grond van de buren. Dit wordt ook zo beschreven in de 
leveringsakte bij de notaris. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar 
achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien 
van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de 
woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. Omdat het 
woonoppervlak wordt vergroot zal ook de ventilatiecapaciteit van de 
gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. Inbegrepen in deze optie 
zijn 2 st dubbele wandcontactdozen, positie conform optietekening.  
De uitbreiding voldoet uiteraard aan bouwbesluit. Voor de daglichtberekening is 
het mogelijk dat er gebruik moet worden gemaakt van de krijtstreepmethode. Uw 
kopersbegeleider kan u hier meer over verteller.  

 

V19/V41   optie 2: dubbele deuren in de achtergevel 1  ST €  3.145,00 

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn 
met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het 
kozijnoppervlak in de achtergevel wordt vergroot waardoor u meer daglicht 
binnenkrijgt.  De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden 
opendraaien.  

 
 

V20/V42  optie 3: schuifpui in de achtergevel  1  ST         €  4.794,00 

In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een 
schuifpui aangebracht. De schuifpui is verbreed ten opzichte het 
oorspronkelijke kozijn in de achtergevel. De schuifpui is aan de binnenzijde 
voorzien van een hendel- en aan de buitenzijde voorzien van een greep. Het 
schuivende deel van de schuifpui staat aangegeven op de optietekening. 
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V21/V43  
 

Optie 4 : Vergroot dakraam ca. tuimelvenster 78x118 

De afmeting van het dakraam dat in de basis is gerekend is een 
dakraam van ca 55 * 78 cm. Optioneel is het mogelijk om dit te 
vergroten tot een afmeting van circa 78 * 118 cm. Ook dit 
dakraam is voorzien van isolerende veiligheidsbeglazing.  Het 
dakraam heeft  de bediening aan de onderzijde en scharniert in 
het  midden van het raam.  De zijkanten van de sparing in de 
kapconstructie worden bekleed met  plaatmateriaal en is gelijk 
aan de afwerking van de  binnenzijde van de kapconstructie. De 
exacte locatie dakraam is afhankelijk   van de afmetingen van 
de dakpannen. 

 

1  ST € 693,00 

 
V22/V45   Optie 5 : Extra PV-panelen 1  ST € 616,00 

Het is in principe mogelijk om het aantal PV-panelen op het dak uit te breiden. 
Een en ander is afhankelijk van de dakoriëntatie, het aantal PV-panelen dat al 
aanwezig is en de aanwezigheid van installatiecomponenten. Wanneer de in 
basis aangebrachte PV-panelen zich aan de zijde van de voorgevel bevinden is 
het vanwege esthetische gronden niet mogelijk om meer PV-panelen toe te 
passen dan 10 st. Uiteraard mag u het andere dakvlak (waar nog geen PV-
panelen liggen) vol leggen. Afhankelijk van de oriëntatie van dat dakvlak kan 
het dan echter zijn dat de panelen minder energie opwekken.  U kunt de 
mogelijkheden m.b.t. de extra aantallen bespreken met de kopersbegeleider. 

Optieprijs is per paneel. 
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V23/V45  Optie 6 Trapkast 1  ST   € 1.598,00 

Onder de trap wordt een trapkast geplaatst. De trapkast is voorzien van een 
standaard binnendeur en kozijn met bovenlicht. Het bovenlicht wordt dichtgezet 
met een wit paneel. De deur wordt voorzien van een deurklink met een loopslot. 
In de trapkast wordt een aansluiting voor een wandlichtpunt en een schakelaar, 
gecombineerd met een enkele wandcontactdoos, aangebracht conform 
optietekening. 
 

 

V24/V46   Optie 7 : Slaapkamer 3 wijzigen in inloopkast 1  ST € 151,00 

Slaapkamer 1 en slaapkamer 3 worden samengevoegd waardoor er de mogelijkheid 
bestaat om in slaapkamer 3 een inloopkast te maken. De inloopkast is bereikbaar via 
de doorgang vanuit slaapkamer 1. Deze doorgang is verdiepingshoog en circa 110 
cm breed. De dagkant (kopse kant muur) van de doorgang wordt glad afgewerkt met 
een stucprofiel. De schakelaar in slaapkamer 3 wordt naar de toegang van de 
inloopkast verplaatst. De deur van de overloop naar slaapkamer 3 komt te vervallen, 
de sparing wordt dichtgezet.  

 
 

V25/V47   Optie 8 : Samenvoegen slaapkamers achterzijde 1  ST   € 0,00 

De binnenwand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 komt te vervallen. Hierdoor 
ontstaat één grote slaapkamer. De binnendeur van de overloop naar slaapkamer 3 
komt te vervallen, de sparing wordt dichtgezet. 
De elektrapunten worden herverdeeld in de samengevoegde slaapkamer zoals 
aangegeven op de optietekening. 

 
V26/V48   Optie 9 : Wijzigen indeling met techniekruimte 1  ST    € 3.352,00 

Ter plaatse van de technische installaties op zolder wordt een technische 
ruimte conform optietekening aangebracht. Het binnendeurkozijn op de 
zolderverdieping wordt uitgevoerd zonder bovenlicht met een standaard 
binnendeur en standaard garnituur. De overige ruimte is een zolder (onbenoemde 
ruimte). De scheidingswand is een zogenaamde Metalstudwand. Dat is een wand 
die is opgebouwd uit metalen profielen waar tegenaan een gipsbeplating is 
geschroefd.   
Alle overige materialen en afwerking zijn conform de technische omschrijving. 
Elektra wordt aangepast conform optietekening. 

 

V27/V49  Optie 10 Wijzigen indeling met techniekruimte en twee 
onbenoemde ruimtes 

1  ST     € 7.990,00       

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Er 
ontstaan een technieke ruimte en twee onbenoemde ruimtes. Installatie conform 
optietekening. 
De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder 
bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur.   
De scheidingswand zijn zogenaamde Metalstud wanden. Dat zijn wanden die zijn 
opgebouwd uit metalen profielen waar tegenaan een gipsbeplating is geschroefd.   
In de gecreëerde onbenoemde ruimte wordt vloerverwarming aangebracht en 
deze wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius. De ruimte wordt voorzien van 
een ruimte thermostaat (naregeling). De onbenoemde ruimte krijgt een eigen 
WTW-inblaaspunt. Ondanks deze voorzieningen voldoet de ruimte nog niet aan 
het Bouwbesluit om als benoemde ruimte c.q. slaapkamer te worden 
omschreven. 
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!! Deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met een dakkapel aan de 
voorzijde (optie 1.B.X.32) en niet bij bouwnummer 15, 18, 22 en 26 !! 

 
 
 
 

 
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de 
aannemingsovereenkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V28/V50   Optie 11 : Ligbad op de badkamer 1  ST € 3.398,00 

De indeling van de badkamer wordt aangepast waardoor er een 
mogelijkheid is om een bad te plaatsen.  

We bieden een bad 180x80 cm wit aan, fabricaat Villeroy & Boch type 
O.Novo rechthoek duo compleet met waste en een chromen Hansgrohe 
Logis badkraan. 

Bij de drielaagse woning B4 is het mogelijk dat de boilercapaciteit moet 
worden vergroot. Eventuele extra kosten hiervoor zijn nog niet 
inbegrepen. 

V29/V51   Optie 12 Wasruimte op de 1-ste verdieping  1  ST       €  1402,00 

Het is mogelijk om op de wasmachine en wasdroger in de kleine 
slaapkamer op de eerste verdieping te plaatsen. In dat geval worden de 
aansluitingen verplaatst en wordt de ventilatie-installatie aangepast. 
Posities aansluitingen conform optietekening. 

 
 

V30          Vochtschakelaar badkamer  1  ST       €  331,00 

Het is mogelijk om op de badkamer een extra standenschakelaar in te 
bouwen. In dat geval kunt u de ventilatie handmatig ophogen  om 
zodoende eventueel extra vocht als gevolg van bijvoorbeeld een lange 
douchebeurt weg te ventileren.  

 

V31          Vochtsensor badkamer 1  ST € 308,00 
Het is ook mogelijk om de vochthuishouding op de badkamer te reguleren 
met een ingebouwde sensor in de ventilatie-installatie. In dat geval wordt het 
ophogen van de ventilatie automatisch aangestuurd wanneer dat dat nodig 
is. Combinatie met optie V30 is niet mogelijk. 

 

Totaal gekozen opties € ......................... 

Voorwaarden en bepalingen 

Algemene voorwaarden 

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de SWK voorwaarden meer- minderwerk van toepassing. 

 
Voorwaarden met betrekking tot meer‐ en minderwerken 

* Er wordt pas overgegaan tot uitvoering nadat de bevestigingen voor opdracht door koper(‘s) is ondertekend. 
* Bovengenoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. 

* Meer‐ en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop‐/aannemingsovereenkomst staande 

voorwaarden. 

* Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

* Alle meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via de kopersbegeleider. Meer‐ en minderwerk regelen via de 

bouwplaats is ten strengste verboden. 

* Al de meer‐ en minderwerkoffertes dienen ‐ tenzij anders vermeld ‐ binnen 7 dagen ondertekend te worden 

geretourneerd. Niet ondertekende offertes worden niet in behandeling genomen. Indien Aannemer de offerte 

niet retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de woning wilt laten doorvoeren. 

* Indien het meer‐ en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdata getekend ontvangen is kan het 

bewuste meer‐ en minderwerk niet meer in opdracht genomen worden. 
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Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ 
en / of minderwerken houdt automatisch accordering van deze voorwaarden in. 

 
 

Datum Ondertekenen Handtekening (koper 1) Handtekening (koper 2) 

-------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 

 


