
 
 

 
   

 
 

   

K O P E R S O P T I E S  B U N G A L O W 
 

 

Opmerking 

Bovenstaande opties zijn een selectie uit de kopers-keuzelijsten. Genoemde opties zijn informerend bedoeld. Uw definitieve keuze kunt u 

later kenbaar maken op de kopers-keuzelijsten, welke na afstemming met aannemer onderdeel vormen van de contractstukken. Alle prijzen 

zijn inclusief BTW. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Deze prijslijst is onder voorbehoud van fouten geldig tot 1 

oktober 2020. 

 

Keuze  RUWBOUW OPTIES  Prijs (€) Eenheid 

OP 700  Verdiepte pergola € 1.950,- Stuk 

OP 800  Standaard pergola wordt veranda € 3.900,- Stuk 

OP 810  Verdiepte pergola wordt veranda (alleen mogelijk in combinatie met OP 800) € 1.850,- Stuk 

OP 900 

(tussenwoning) 

 

Vergrote opbouw (2 slaapkamers+ badkamer) op de verdieping i.p.v. 2 slaapkamers 

Badkamer  

  - tegelwerk 

  - hangtoilet 

  - enkele wastafel 

  - douchegarnituur met draingoot 

  - glazen douchewand 

LET OP! Advies om warmwatercapaciteit te vergroten naar 300lrt i.p.v. 180ltr 

€ 19.850,- Stuk 

OP 1000 

(tussenwoning) 

 

Indeling standaard opbouw wijzigen (1 slaapkamer+ badkamer) i.p.v. 2 slaapkamers 

 Badkamer  

  - tegelwerk 

  - hangtoilet 

  - enkele wastafel 

  - douchegarnituur met draingoot 

  - glazen douchewand 

LET OP! Advies om warmwatercapaciteit te vergroten naar 300lrt i.p.v. 180ltr 

€ 5.750,- Stuk 

OP 1100   Pui met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten i.p.v. standaard kozijn € 2.150,- Stuk 

OP110  schuifpui i.p.v. standaard kozijn, woonkamer-keuken € 2.950,-  

OP 1200  Pui met dubbel openslaande deuren en enkel zijlicht i.p.v. standaard kozijn € 1.950,-  

OP 1210  Schuifpui i.p.v. standaard kozijn, slaapkamer begane grond  € 2.750,- Stuk 

OP 1300   Trapkast onder de trap (incl. lichtpunt op schakelaar) € 1.250,- Stuk 

OP 1400  Badkamer vergroten naar ca 3,10m1 breedte € 1.350,- Stuk 

  SANITAIR 
 

  

ALGEMEEN  bij de Doe het zelf opties zijn beperkingen op de garanties van toepassing    

S100  Doe het zelf toilet (vervallen tegelwerk en sanitair) per toilet € -1.100,- Stuk 

S200  Doe het zelf badkamer (vervallen tegelwerk en sanitair) € -3.750,- m2 

S300  Douchemuurtje i.p.v. glazen douchewand (voorzien van 2-zijdig tegelwerk € 450 Stuk 

S400 
 

Badkamer voorzien van kunststof ligbad (80*180cm) (LET op aanpassing 

capaciteit boiler noodzakelijk) (prijs excl. aanpassing capaciteit boiler) 

€ 1.650,- Stuk 


