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Keuzelijst Wonen in de Oostergast - november 2019

Datum
Prolect
Bouwnummer

5-12-2019
Wonen in de Oostergast

Klantgegevens

Koperskeuzes
Indelingswijzigingen

4100

Indelingswiizigingen

At10

lndelingswijzigingen

4120

lndelinoswiiziqinqen

Al30

Fijnproeven (woningtype A)

De aansluitpunten in de keuken worden in basis voorbereid voor een kook-

en/spoeleiland. De aansluitpunten voor koeler en combi/oven komen aan de
scheidingswand en de aansluitpunten voor de spoelen, vaatwasser en koken
komen op de plaats van het (in eigen beheer te plaatsen) eiland.
Tekening type A1 .

Ruimte voor iedereen (woningtype A)

Er worden drie in plaats van twee slaapkamers gerealiseerd. De badkamer wordt
verplaatst.
Tekening type 43.

Ruimte voor iedere fijnproever (woningtype A)

Er worden 3 in plaats van twee slaapkamers gerealiseerd. De badkamer wordt
verplaatst.

De aansluitpunten in de keuken worden in basis voorbereid voor een kook-
en/spoeleiland. De aansluitpunten voor koeler en combi/oven komen aan de

scheidingswand en de aansluitpunten voor de spoelen, vaatwasser en koken
komen op de plaats van het (in eigen beheer te plaatsen) eiland.
Tekening type 42.

Praktisch (woningtype A)

Er wordt een grote voorraadkast aan de woonkamer/keuken toegevoegd
I ncl usief extra lichtpunt en wandcontactdoos.
Tekening type 44.

€ 295,00

€ 2795,00

€2795,00

€ 2330,00
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Fijnproeven (woningtype B)

De aansluitpunten in de keuken worden in basis voorbereid voor een kook-
en/spoeleiland. De aansluitpunten voor koeler en combi/oven komen aan de
scheidingswand en de aansluitpunten voor de spoelen, vaatwasser en koken
komen op de plaats van het (in eigen beheer te plaatsen) eiland.
Tekening type B't .

Fijnproeven (penthouse)

De grote voorraadkast vervalt, waardoor de eetkamer/ keuken groter wordt.
Tekening type Cl .

Modieus fijnproeven (penthouse)

De grote voorraadkast vervalt, waardoor de eetkamer/ keuken wordt vergroot.

Er wordt één grote slaapkamer en suite gecreëerd, met een open badkamer en

riante inloopkast.
Tekening lype C2.

Grote fantasie (penthouse)

Er wordt een extra slaapkamer gerealiseerd op de eerste woonlaag. De
badkamer wordt verplaatst. Op de tweede woonlaag vervalt de slaapkamer en

ontstaat één grote ruimte.
Tekening type C3.

€ 295,00

€ -125,00

€ -500,00

€ 1135,00

lndelíngswiizigingen

D ci5o
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