Weidse Wetering te Hoogmade

*Tekening is een impressie hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Koperskeuzelijst (grotere opties)
Geachte heer / mevrouw,
U denkt erover een nieuwe woning te gaan kopen!
Vink+Veenman geeft kopers de ruimte om een woning naar eigen smaak aan te passen en af te werken. In
deze koperskeuzelijst treft u de grotere opties aan. Bij het daadwerkelijke verkoopgesprek met de makelaar
ontvangt u een totale optielijst met alle mogelijkheden. Nadat de woning daadwerkelijk gekocht is en alle
ontbindende voorwaarden zijn vervallen wordt u uitgenodigd voor een gesprek met onze
kopersbegeleiding. Hierin worden alle sluitingsdata van de verschillende opties en ook de diverse
showrooms besproken.

Lijst met koperswijzigingen
In dit document omschrijven wij welke grotere wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Deze lijst is
ter indicatie en alleen rechten kunnen ontleend worden aan de daadwerkelijke optielijst en
contracttekeningen welke in de verkoop zullen zitten die alle kopers ontvangen bij de aankoop van
de woning.

Type A en B:

OP-01ab

Vergroting van woonkamer met een uitbouw van 5.40 x 1.20 meter
aan de achterzijde
Afwerking van buitengevel, vloer, wand en plafond conform de basiswoning.
Het plafondlichtpunt verplaatst met de uitbouw. De kozijnindeling aan de
achtergevel blijft ongewijzigd. De dakvloer bestaat uit een betonnen vloer
met isolatie en afgewerkt met dakbedekking. De dakrand wordt voorzien
van een aluminium daktrim.

€ 13.750,-

Wijzigingen in de woonkamer:
- standaard plafondlichtpunt verplaatst
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanbrengen vloerverwarming
OP-02ab

Vergroting van woonkamer met een uitbouw van 5.40 x 2.40 meter
aan de achterzijde
Afwerking van buitengevel, vloer, wand en plafond conform de basiswoning.
Het plafondlichtpunt verplaatst met de uitbouw. De kozijnindeling aan de
achtergevel blijft ongewijzigd. De dakvloer bestaat uit een betonnen vloer
met isolatie en afgewerkt met dakbedekking. De dakrand wordt voorzien
van een aluminium daktrim.
Wijzigingen in de woonkamer:
- extra plafondlichtpunt
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanbrengen vloerverwarming

€ 20.750,-

Type C:

OP-01c

Vergroting van woonkamer met een uitbouw van 6.00 x 1.20 meter
aan de achterzijde
Afwerking van buitengevel, vloer, wand en plafond conform de basiswoning.
Het plafondlichtpunt verplaatst met de uitbouw. De kozijnindeling aan de
achtergevel blijft ongewijzigd. De dakvloer bestaat uit een betonnen vloer
met isolatie en afgewerkt met dakbedekking. De dakrand wordt voorzien
van een aluminium daktrim.
Wijzigingen in de woonkamer:
- standaard plafondlichtpunt verplaatst
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanbrengen vloerverwarming

€ 15.150,-

OP-03C Berging met uitbouw tpv hoekwoning, incl. glazen pui (bouwnummer 17 & 26)
(ook voor bouwnummer 21/22 is een uitbouw achter de berging mogelijk)
Afwerking van buitengevel, vloer, wand en plafond conform de basiswoning.
Het plafondlichtpunt verplaatst met de uitbouw. De kozijnindeling aan de
achtergevel blijft ongewijzigd. De dakvloer bestaat uit een betonnen vloer
met isolatie en afgewerkt met dakbedekking. De dakrand wordt voorzien
van een aluminium daktrim.
Wijzigingen in de woonkamer:
- standaard plafondlichtpunt verplaatst
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanbrengen vloerverwarming

€ 21.850,-

Type D:

Gevelaanzicht achterzijde:
OP-01d

Vergroting van woonkamer met een uitbouw van 4.00 x 1.20 meter
€ 10.850,aan achterzijde (Hoekwoning)
Afwerking van buitengevel, vloer, wand en plafond conform de basiswoning.
Het plafondlichtpunt verplaatst met de uitbouw. De kozijnindeling aan de achtergevel
blijft ongewijzigd. De dakvloer bestaat uit een betonnen vloer met isolatie en afgewerkt
met dakbedekking. De dakrand wordt voorzien van een aluminium daktrim.
Wijzigingen in de woonkamer:
- standaard plafondlichtpunt verplaatst
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanbrengen vloerverwarming

Type A, B en C:
OP-05

Dakkapel op achter dakvlak met een breedte van type A, B en C.
Afwerking van de dakkapel aan binnenzijde gelijk aan afwerking van de kap.
Dakkapel voorzien van kunststof kozijnen kleurstelling en detaillering
gelijk aan de rest van de woning

Voorbeeld type C

Voorbeeld type A + B

€ 7.850,-

OP-14

Dakraam afmeting 94x140 cm
Inclusief gootstukken, raveling en aftimmering aan de binnenzijde,
exclusief afschilderwerk aan de binnenzijde.

€ 1.550,-

OP-27

Trapkast
De trap wordt dicht gezet met gibo-wanden, gelijk aan de overige binnenwanden
in de woning. Ter plaatse van de woonkamer wordt een kozijn met bovenlicht
en deur aangebracht. In de trapkast wordt een wandlichtpunt met schakelaar
aangebracht. De wanden worden afgewerkt gelijk aan de overige wanden in
de woning.

€ 1.050,-

Type A,B,C en D:
OP-10A Dubbele deuren met zijlichten in de achtergevel t.p.v. woningbreedte
5400mm alle types
Het raam- en deurkozijn met glasdeuren in de achtergevel worden vervangen
door twee openslaande tuindeuren met zijlichten, tot bovenzijde van de
begane grondvloer.
Begane grond type A+B

Begane grond type C

€ 1.750,-

Type A en C:
OP-11

Dubbele deuren voorzijde type A en C
Het raam- en deurkozijn met glasdeuren in de voorgevel worden vervangen
door twee openslaande tuindeuren, tot bovenzijde van de begane grondvloer.
De ramen worden niet voorzien van veiligheidsglas.

€ 1.550,-

