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01 uitbreidings opties

Bouwkundig

A1.02 Uitbouw woonkamer 1,2 m diep
Het maken van een uitbouw van 1,2 m aan de achterzijde van 
de woning, de indeling van achterpui blijft gelijk. De te 
gebruiken materialen, constructie en afwerking overeenkomstig 
de woning conform de optietekening en de technische 
omschrijving.

A1.02a woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28, 31 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 42 t/m 45

€ 14.000,00 per woning

A1.02b woningtype RH2, bouwnr. 29
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46

€ 14.500,00 per woning

A1.02c woningtype RH2, bouwnr. 17, 21, 26, 30 en 33
woningtype T2, bouwnr. 47

€ 14.500,00 per woning

A1.02d woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 16 € 13.500,00 per woning

A1.02e woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53 € 16.000,00 per woning

A1.02f woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52 € 15.500,00 per woning

A1.02g woningtype V3, bouwnr. 48 € 15.500,00 per woning

A1.03 Uitbouw woonkamer 2,4 m diep
Het maken van een uitbouw van 2,4 m aan de achterzijde van 
de woning, de indeling van achterpui blijft gelijk. De te 
gebruiken materialen, constructie en afwerking overeenkomstig 
de woning conform de optietekening en de technische 
omschrijving.

A1.03a woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28, 31 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 42 t/m 45

€ 19.000,00 per woning

A1.03b woningtype RH2, bouwnr. 29 € 19.500,00 per woning

A1.03c woningtype RH2, bouwnr. 17, 21, 26, 30 en 33
woningtype T2, bouwnr. 47

€ 19.500,00 per woning

A1.03d woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 16 € 18.500,00 per woning

A1.03e woningtype V3, bouwnr. 48 € 20.500,00 per woning

A1.05 Uitbouw woonkamer 2,4 m diep met verlengde berging
Het maken van een uitbouw van 2,4 m aan de achterzijde van 
de woning met een verlengde berging waarbij de achtergevel 
gelijk komt. De achterpui van de woning en de berging blijft 
gelijk. De te gebruiken materialen, constructie en afwerking 
overeenkomstig de woning/berging conform de optietekening 
en de technische omschrijving.

A1.05a woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46 € 22.500,00 per woning

A1.05b woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53 € 24.000,00 per woning

A1.05c woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52 € 23.500,00 per woning

A1.06 Woonkamer met tuinkamer
Het maken van een tuinkamer in de achterzijde van de berging 
met een doorgang naar de woonkamer, de berging wordt 
ingekort met een tussenwand. De te gebruiken materialen, 
constructie en afwerking overeenkomstig de woning conform de 
optietekening en de technische omschrijving.

A1.06a woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46 € 5.300,00 per woning
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A1.06b woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53 € 5.300,00 per woning

A1.06c woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52 € 5.300,00 per woning

A1.07 Uitbouw woonkamer 2,4 m diep met tuinkamer
Het maken van een uitbouw van 2,4 m aan de achterzijde van 
de woning met een verlengde berging waarbij de achtergevel 
gelijk komt. De berging wordt ingekort met een tussenwand, de 
achterliggende ruimte wordt bij de woning getrokken. De te 
gebruiken materialen, constructie en afwerking overeenkomstig 
de woning conform de optietekening en de technische 
omschrijving.

A1.07a woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46 € 28.250,00 per woning

A1.07b woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53 € 29.750,00 per woning

A1.07c woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52 € 29.250,00 per woning

A1.08 Doorgang vanuit berging naar woning
Het maken van een doorgang met tussendeur vanuit de 
aangrenzende berging naar de hal in de woning. De te 
gebruiken materialen en afwerking conform de optietekening en 
de technische omschrijving.
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53
woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52

€ 1.250,00 per woning

A1.10 Verlengde berging aan de woning
De aangrenzende berging naast de woning verlengen met ca. 
1,2 m aan de achterzijde. De te gebruiken materialen, 
constructie en afwerking overeenkomstig de bestaande berging 
conform de optietekening en de technische omschrijving.
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53
woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52

€ 4.000,00 per woning

A1.11 Erker
Het maken van een erker aan de voor- of zijgevel van de 
woning. De te gebruiken materialen, constructie en afwerking 
overeenkomstig de woning conform de optietekening en de 
technische omschrijving.

A1.11a voorgevel, type V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53
voorgevel, type V2, bouwnr. 49 en 52
voorgevel, type V3, bouwnr. 48

€ 16.500,00 per woning

A1.11b zijgevel, type V1, bouwnr. 35, 39, 50, 51 en 53
zijgevel, type V2, bouwnr. 38, 49 en 52
zijgevel, type V3, bouwnr. 48

€ 16.500,00 per woning

A1.12 Onderheid terras 3 m diep achter de woonkamer
Het maken van een onderheid terras, ca. 3 m diep in de 
breedte van de woonkamer, aan de achterzijde woning. De 
vloer wordt een onafgewerkte (niet geïsoleerde) betonvloer 
zonder randafwerking.

A1.12a woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28, 31 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 42 t/m 45

€ 3.945,00 per woning

A1.12b woningtype RH2, bouwnr. 29
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46

€ 4.080,00 per woning

A1.12c woningtype RH2, bouwnr. 17, 21, 26, 30 en 33
woningtype T2, bouwnr. 47

€ 4.080,00 per woning

A1.12d woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 16 € 3.810,00 per woning

A1.12e woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53 € 4.485,00 per woning
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A1.12f woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52 € 4.350,00 per woning

A1.12g woningtype V3, bouwnr. 48 € 4.350,00 per woning

A1.13 Onderheid terras achter de woonkamer en berging
Het maken van een onderheid terras aan de achterzijde over de 
volle breedte van de wonig, ca. 3 m diep, t.p.v. de woonkamer 
en ca. 1,8 m achter de berging. De vloer wordt een 
onafgewerkte (niet geïsoleerde) betonvloer zonder 
randafwerking.

A1.13a woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46 € 5.955,00 per woning

A1.13b woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53 € 6.360,00 per woning

A1.13c woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52 € 6.225,00 per woning

A1.31 Heipaal
Leveren en heien van extra heiwerk. De heipaal wordt niet 
geklooft (gesneld).
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven 
compleet met maatvoering.

€ 575,00 per stuk

02 gevel- en dakwijzigingen

Bouwkundig

A1.41 Kozijn met dubbele deuren en zijlichten
Het standaard kozijn in de achtergevel van de woonkamer 
vervangen door een kozijn met dubbel- openslaande deuren 
met aan beide zijden een glasstrook. Uitvoering en afwerking 
conform optietekening en technische omschrijving.
woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28, 31 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 42 t/m 45
woningtype RH2, bouwnr. 17, 21, 26, 29, 30 en 33
woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 16

€ 1.750,00 per woning

A1.42 Kozijnen met dubbele deuren in voorgevel
De standaard 2 raamkozijnen in de voorgevel ter plaatse van 
de keuken, vervangen door 2 kozijnen met dubbel-
openslaande deuren. Uitvoering en afwerking conform 
optietekening en technische omschrijving.
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46
woningtype T2, bouwnr. 47
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39, 40, 50, 51 en 53
woningtype V2, bouwnr. 49

€ 2.900,00 per woning

A1.43 Kozijn met dubbele deuren in zijgevel
Het standaard raamkozijn in de zijgevel vervangen door een 
kozijn met dubbel- openslaande deuren. Uitvoering en 
afwerking conform optietekening en technische omschrijving.
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39, 40, 41, 50, 51 en 53
woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52
woningtype V3, bouwnr. 48

€ 1.500,00 per woning

A1.48 Roldeur berging als dubbele deuren
De standaard roldeur in de voorzijde van de berging uitvoeren 
als een kozijn met twee openslaande deuren.
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53
woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52

€ 1.275,00 per woning
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A1.51 Dakkapel
Het plaatsen van een dakkapel met plat dak op het voor-, 
achter- of zijdakvlak op de 2e verdieping. Uitvoering en positie 
conform de optietekening.
Deze optie is niet mogelijk in combinatie met de optie van de 
extra zonnepanelen op het betreffende dakvlak.

A1.51a Dakkapel op het voordakvlak
woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 43 en 44
woningtype RH2, bouwnr. 26, 30 en 33
woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 14 en 16
woningtype T1, bouwnr. 23, 25 en 37
woningtype T2, bouwnr. 47

€ 11.250,00 per stuk

A1.51b Dakkapel op het achterdakvlak
woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28, 31 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 42 t/m 45
woningtype RH2, bouwnr. 17, 21, 26, 29, 30 en 33
woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 16
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46
woningtype T2, bouwnr. 47

€ 11.250,00 per stuk

A1.51c Dakkapel op het zijdakvlak
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53
woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52
woningtype V3, bouwnr. 48

€ 11.250,00 per stuk

A1.61 Tuimel- dakraam (94x140 cm)
Leveren en aanbrengen van een tuimel- dakraam (afmeting ca. 
94x140 cm) met isolerende beglazing in het schuine voor- of 
achterdakvlak. Positie conform de optietekening.
Deze optie, in combinatie met de optie van de extra 
zonnepanelen op het betreffende dakvlak, dient nader 
onderzocht te worden op de inpasbaarheid.

A1.61a Dakraam op het voordakvlak
woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 43 en 44
woningtype RH2, bouwnr. 26, 30 en 33
woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 14 en 16
woningtype T1, bouwnr. 23, 25 en 37
woningtype T2, bouwnr. 47

€ 1.500,00 per stuk

A1.61b Dakraam op het achterdakvlak
woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28, 31 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 42 t/m 45
woningtype RH2, bouwnr. 17, 21, 26, 29, 30 en 33
woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 16
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46
woningtype T2, bouwnr. 47

€ 1.500,00 per stuk

A1.62 Tuimel- dakraam (114x118 cm)
Leveren en aanbrengen van een tuimel- dakraam (afmeting ca. 
114x118 cm) met isolerende beglazing in het schuine 
zijdakvlak. Positie conform de optietekening.
Deze optie, in combinatie met de optie van de extra 
zonnepanelen op het betreffende dakvlak, dient nader 
onderzocht te worden op de inpasbaarheid.
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53
woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52
woningtype V3, bouwnr. 48

€ 1.765,00 per stuk
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A1.81 Extra PV panelen
Leveren en aanbrengen van extra PV panelen op het schuine 
dakvlak waardoor een EPC = 0 van toepassing wordt, inclusief 
het aanpasen van de omvormer. Aantal en positie van de PV 
panelen conform de optietekening.
Deze optie is niet mogelijk in combinatie met de optie van een 
extra dakkapel op het betreffende dakvlak, bij de optie van een 
extra dakraam zal dit nader onderzocht moeten worden. Bij 
sommige woningen is het dan ook niet mogelijk om te kiezen 
voor extra verblijfsruimte(s) op de 2e verdieping.

NB

04 Indelingsvarianten

Bouwkundig

A3.01 Keuken en woonkamer omwisselen
Het omwisselen van de woonkamer en keuken waarbij de 
standaard keukenistallatie, inclusief de afzuigpunten voor de 
mechanische ventilatie, wordt verplaatst naar de achterzijde 
van de woning. Uitvoering conform de optietekening.
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37 en 46
woningtype T2, bouwnr. 47
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51 en 53
woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52
woningtype V3, bouwnr. 48

€ 925,00 per woning

A3.21 Zolderindeling met een extra slaapkamer
Het maken van een zolderindeling waarbij een extra 
slaapkamer (verblijfsruimte) en een overloop ontstaat, inclusief 
het aanpassen van de installaties. De te gebruiken materialen 
en afwerking overeenkomstig de woning conform de 
optietekening en de technische omschrijving.
Bij deze optie bent u verplicht om ook een keuze te maken voor 
een extra dakraam en/of dakkapel uit de keuzelijst.
woningtype R1, bouwnr. 18 t/m 20, 27, 28, 31 en 32
woningtype RH1, bouwnr. 42 t/m 45
woningtype RH2, bouwnr. 17, 21, 26, 29, 30 en 33
woningtype R3, bouwnr. 10 t/m 16

€ 4.025,00 per woning

A3.22 Zolderindeling met twee extra slaapkamers
Het maken van een zolderindeling waarbij twee extra 
slaapkamers (verblijfsruimtes) en een overloop ontstaat, 
inclusief het aanpassen van de installaties. De te gebruiken 
materialen en afwerking overeenkomstig de woning conform de 
optietekening en de technische omschrijving.
Bij deze optie bent u verplicht om ook een keuze te maken voor 
een extra dakraam of dakkapel in elke slaapkamer indien er 
standaard geen gevelkozijn aanwezig is.
woningtype T1, bouwnr. 22 t/m 25, 36, 37, en 46
woningtype T2, bouwnr. 47

€ 4.425,00 per woning

A3.23 Zolderindeling met twee extra slaapkamers
Het maken van een zolderindeling waarbij twee extra 
slaapkamers (verblijfsruimtes), een onbenoemde ruimte en een 
overloop ontstaat, inclusief het aanpassen van de installaties. 
De te gebruiken materialen en afwerking overeenkomstig de 
woning conform de optietekening en de technische 
omschrijving.
woningtype V1, bouwnr. 34, 35, 39 t/m 41, 50, 51, en 53
woningtype V2, bouwnr. 38, 49 en 52
woningtype V3, bouwnr. 48

€ 4.625,00 per woning
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