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Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de optielijst van uw nieuwbouwwoning te Winsum. Met de opties uit deze lijst kunt u 
uw woning op uw persoonlijke wensen afstemmen. Uw makelaar en kopersbegeleider adviseren u 
graag over het toepassen van deze opties en de bijbehorende procedures. 
 
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv 

Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv uit Groningen zal uw woning gaan 

bouwen. Rottinghuis behoort tot de grotere bouwbedrijven in het noorden 

en is actief in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw, woningverbetering 

en bouwservice en onderhoud. We bouwen in eigen beheer, voor derden 

en voor zusterbedrijven binnen VolkerWessels. 
 

Benieuwd naar wie wij zijn en wat wij doen? Scan de QR-code 

hiernaast voor onze bedrijfsfilm of ga naar www.rottinghuis.nl. 

QR-code bedrijfsfilm 
Rottinghuis 

 
U heeft een koopaannemingsovereenkomst getekend. En dan? 
Zodra 70% van de woningen van het desbetreffende nieuwbouwplan, wordt u uitgenodigd voor een 
kopersgesprek met uw kopersbegeleider. Tijdens het kopersgesprek worden uw vragen, wensen en 
keuzes voor de meer- en minderwerkopties van uw woning met u doorgesproken. Daarnaast wordt u 
geïnformeerd over de showroomprocedure voor het sanitair en tegelwerk en over een aantal andere 
algemene zaken rondom het bouwproces. 
 
Sluitingstermijnen opties 
De sluitingsdata voor de opties worden door de makelaar en/of kopersbegeleider met u 
gecommuniceerd. 
 
Vragen?  
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen 
over het vervolgtraject of over de stand van de verkoop? Neem dan gerust contact op met uw 
makelaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv 

http://www.rottinghuis.nl/


Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

R Ruwbouwopties

c € 2.150,00

c € 2.390,00

c € 0,00

R006-4-S c € 2.580,00

R006-4-ISO
c € 2.850,00

c € 1.495,00

c € 1.845,00

R012-5700 Woning met beukmaat 5700 mm c € 14.620,00

R012-6000 Woning met beukmaat 6000 mm c € 15.000,00

R012-7000 Woning met beukmaat 7000 mm c op aanvraag

R003 Schuifpui circa 2000 mm breed

Optielijst

Het leveren en aanbrengen van houten openslaande deuren naar de achtertuin in de

achtergevel van de woning in plaats van een raamkozijn. De openslaande deuren

hebben dezelfde afwerking als het raamkozijn.

R005 Glaspaneel in plaats van de enkele buitendeur in de achtergevel

Het leveren en aanbrengen van een houten schuifpui naar de achtertuin in de

achtergevel van de woning in plaats van een raamkozijn. De schuifpui heeft

dezelfde afwerking als het raamkozijn en is alleen van binnenuit te openen en

af te sluiten.

R004 Openslaande deuren circa 2000 mm breed

R007-1 Fakro dakraam afmeting 550x780 mm

Het leveren en aanbrengen van een houten dakraam aan de voor- en/of achterzijde 

van de woning. Positie conform verkooptekeningen.

R006-4

Wegens de keuze van een schuifpui (optie R003) of openslaande deuren (optie

R004) wordt de enkele deur in de achtergevel vervangen door vast glas in een

houten kozijn.

Plaatsen van een dichte en vlakke deur tussen de berging en keuken zonder bovenlicht 

conform de verkooptekeningen. Uit te voeren als buitendeur kwaliteit, hang- en sluitwerk 

uitgevoerd in veiligheidsklasse WK2.

N.B.: niet op elke positie mogelijk in verband met de positie van de rail van de kanteldeur 

van de berging

Houten deur van de woning naar de berging (niet mogelijk voor bnr. 2, 3 en 6)

Met standaard uitvoering berging

Met geïsoleerde berging (deur wordt voorzien van 

isolatieglas en ventilatierooster)

R007-2 Fakro dakraam afmeting 1140x1180 mm 

Het leveren en aanbrengen van een houten dakraam op de voor- en/of achterzijde 

van de woning. Positie conform verkooptekeningen.

R012 Uitbreiden van de woning met 1200 mm

Het uitbreiden van de woning door middel van een verlenging van de woonkamer

van circa 1200 mm. De afwerking van de vloer, wanden en plafond is gelijk aan

de rest van de woonkamer.
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

R013-5700 Woning met beukmaat 5700 mm c 20.650,00€          

R013-6000 Woning met beukmaat 6000 mm c 21.000,00€          

R013-7000 Woning met beukmaat 7000 mm c op aanvraag

c

R101 c op aanvraag

R103 c € 1.380,00

R105 Dakkapel circa 1500 mm breed c € 8.650,00

R013 Uitbreiden van de woning met 2400 mm

Het uitbreiden van de woning door middel van een verlenging van de woonkamer

van circa 2400 mm. De afwerking van de vloer, wanden en plafond is gelijk aan

de rest van de woonkamer.

Het leveren en monteren van een dakkapel conform verkooptekening met een breedte van 

circa 1500 mm. Afwerking binnenzijde conform afwerking binnenzijde kapconstructie. 

Materialisatie en afwerking kozijn conform overige gevelkozijnen. De buitenzijde van de 

dakkapel wordt afgewerkt met onderhoudsarme bekleding (Rockpanel of variant).

Bovenstaande optredende beperkingen zijn technisch goed oplosbaar. Echter willen wij u 

middels deze notitie er voorhand op attenderen dat de kosten van extra PV panelen, het 

vergroten van het vermogen van de warmtepomp of het vergroten van de capaciteit van 

het boilervat niet zijn meegenomen in de optie prijzen van de hierboven benoemde 

opties.	 	 	 

Vergroten badkamer 

Het vergroten van de badkamer met circa 600 mm richting de naastgelegen slaapkamer 

conform de verkooptekeningen. Inclusief alle benodigde installatietechnische en 

bouwkundige aanpassing en uitbreiding van het standaard tegelwerk. De uitbreiding is 

exclusief een bad. Indien gewenst kan een bad worden gekozen bij de projectgebonden 

showroom voor het sanitair. 

Verplicht aanvinken voor gezien indien gekozen voor R012 of R013

Het realiseren van een extra ruimte(n), een overloop en een technische ruimte op de 

tweede verdieping conform de optietekening. De extra ruimte, behoudens de technische 

ruimten, worden voorzien van vloerverwarming.  De wanden worden behangklaar 

opgeleverd. Inclusief standaard binnendeuren en kozijnen zonder bovenlicht. De wanden 

en de onderzijde van de dakplaten worden niet afgewerkt en er wordt geen plafond 

aangebracht. 

De optie is exclusief dakraam. Hiervoor dient u te kiezen voor optie R007-1 of R007-2

Extra ruimte(n) en technische ruimte op de tweede verdieping

Deze opties kunnen door het toegenomen bouwvolume impact hebben op de energievraag 

van de woning. Hiermee kan het zijn dat er extra PV-panelen bijgeplaatst moeten worden. 

Ook moet getoetst worden of de warmtepomp voldoende vermogen heeft om het 

toegenomen woningvolume te kunnen verwarmen. Door een toename van het 

woningvolume kan het zijn dat de capaciteit van de warmtepomp zoals in de basis is 

voorzien niet toereikend is en vergroot moet worden.
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

R107 Geïsoleerde berging c € 10.700,00

R108 Bijkeuken (niet mogelijk in combinatie optie R012 of R013) c € 16.650,00

De onverwarmde berging wordt uitgevoerd met geisoleerde spouwmuren en geisoleerde 

ribcassettevloerplaat. Het betondak wordt aan de bovenzijde voorzien van isolatie en 

dakbedekking. De standaard kanteldeur wordt vervangen door een electrisch bedienbare 

sectionaaldeur. De vloer wordt voorzien van een slijtlaag. De wanden en het dak worden 

aan de binnenzijde niet afgewerkt. De standaard deur van de berging naar de tuin blijft 

ongewijzigd. Electra conform verkooptekening. Het glasvlak in de deur wordt voorzien van 

een ventilatierooster en er wordt een ventilatiedakdoorvoer gerealiseerd.

Het realiseren van een bijkeuken conform de verkooptekeningen. De bijkeuken wordt 

uitgevoerd met geisoleerde spouwmuren en geisoleerde ribcassettevloerplaat. Het 

betondak wordt aan de bovenzijde voorzien van isolatie en dakbedekking. De wasmachine-

aansluiting van de zolder wordt verplaatst naar de bijkeuken. Electra conform 

verkooptekening. De bijkeuken wordt voorzien van vloerverwarming. De afwerking van de 

vloer, wanden en plafond is gelijk aan de woning. De deur tussen de bijkeuken en de 

keuken wordt uitgevoerd als standaard binnendeur zonder bovenlicht. Let op, de deur 

tussen de berging en bijkeuken wordt niet standaard gerealiseerd en dient apart te worden 

gekozen (optie R006-4). 
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

B Bouwkundig

B001 c € 1.490,00

B002 c € 250,00

B003 c offerte

B004 c € 125,00

per meter

A004 c € 125,00

Trap naar tweede verdieping uitvoeren als gesloten trap

De standaard open trap wordt voorzien van stootborden. Afwerking gelijk aan traptreden 

(gegrond)

Aanpassen standaard opdekdeur en standaard deurbeslag binnendeuren

Via een online keuzeportaal kunt u uw keuze voor luxe deuren en deurbeslag te zijner tijd 

In het verlengde van de berging wordt een loodslabbe in metselwerk meegenomen ten 

behoeve van een door koper te realiseren carport of overkapping. Aantal meters op te 

geven door koper. De loodslabbe wordt uitgevoerd met ubiflex(loodvervanger)

Het toepassen van een electrisch bedienbaarde sectionaaldeur in de berging

De standaard kanteldeur vervalt hierbij. Positie bediening conform verkooptekening. 

Kleurstelling conform standaard kanteldeur.

binnendeur zonder bovenlicht    binnendeur met bovenlicht (standaard)

Vervallen bovenlichten binnendeuren

Het laten vervallen van het standaard aanwezige bovenlicht boven een binnendeur, waarbij 

de binnenwand wordt doorgezet boven de deur. Prijs per stuk. Positie desbetreffende 

binnendeur aan te geven door koper.

Het realiseren van een loodslabbe (ubiflex) ten behoeve van een carport
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

E Electra

c € 350,00

c € 270,00

c € 85,00

c € 370,00

c € 480,00

c € 130,00

c € 275,00

E004 Extra dubbele wandcontactdoos

Het leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos op een door de koper

aan te geven positie. De wandcontactdoos wordt aangesloten op het standaard

E001 Buitenwandcontactdoos 

Buitenwandcontactdoos aanbrengen op de gevel van de woning. De 

enkele wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd en is schakelbaar 

vanuit de woning. Plaats door de koper op tekening aan te geven. Zit bij de basis in.

Een wandcontactdoos, schakelaar, CAI- en telefoonaansluiting of loze leiding

verplaatsen binnen dezelfde ruimte naar een door de koper aan te geven plaats.

Definitieve plaats altijd in overleg met de installateur en de aannemer.

E006 Extra groep 230V-16A

lichtnet in de woning. Definitieve plaats altijd in overleg met de installateur

en de aannemer. 

E005 Verplaatsen installatie in wand

Het uitbreiden van de meterkast, zodat er meer dan 8 en maximaal 12 groepen in

de woning kunnen worden aangebracht. Dit door middel van een extra

aardlekschakelaar.

E008

Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast, inclusief een

extra enkele wandcontactdoos op een door de koper aan te geven plaats. In de

standaard meterkast kunnen maximaal 8 groepen worden aangebracht. Indien u meer

groepen nodig heeft, dient u ook optie E007 te kiezen. Definitieve plaats

altijd in overleg met de installateur en de aannemer.

E007 Uitbreiden meterkast

De standaard loze leiding voorzien van een bedrading en een aansluiting voor

een telefoonaansluiting. Deze aansluiting wordt niet aangesloten op de

dienstleiding van het nutsbedrijf in verband met leverancier en productkeuze

van koper. De koper dient dit zelf aan te sluiten.

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding met controledraad van de

meterkast naar een door de koper aan te geven plaats. Definitieve plaats altijd

in overleg met de installateur en de aannemer. 

E009 Bedraden loze leiding (UTP/DATA)

Extra loze leiding in binnenwand begane grond of eerste verdieping
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

c € 410,00

c € 290,00

c € 460,00

c € 25,00

E101

E101-2 c op aanvraag

E101-4 c op aanvraag

E101-8 c € 4.400,00

E260 c op aanvraagMantelbuis ten behoeve van oplaadpunt electrische auto

Het leveren en aanbrengen van een mantelbuis (diameter circa 50 mm) voor een door de 

koper te realiseren oplaadpunt van een electrische auto. De mantelbuis loopt vanaf de 

meterkast tot ca. 2m uit de gevel en gaat onder de fundering door. De daadwerkelijke 

electrische aansluiting dient door de koper gerealiseerd te worden. Het is van belang dat 

de koper bij het aansluiten gebruikt maakt van een grondkabel.

Twee pv-panelen incl. omvormer

Vier pv-panelen incl. omvormer

Acht pv-panelen incl. omvormer

E010 Aansluiting voor een wasdroger 

installateur en de aannemer. 

E013 Voorzieningen tuinverlichting

Het leveren en aanbrengen van een aansluiting voor een wasdroger, direct naast

de wasmachine en aangesloten met een T-stuk op de wasmachine rioolafvoer.

Inclusief een extra wandcontactdoos op eigen groep (230V 16A).

E012 Extra aansluiting (CAI/TEL/UTP/DATA)

Leveren en monteren van opdaks pv-panelen inclusief omvormer. De mogelijke posities en 

aantallen kunnen per bouwnnumer verschillen en dien daardoor woningspecifiek bepaalt te 

worden.

Het leveren en aanbrengen van ... m1 grondkabel (bovengronds opgerold nabij de

achtergevel) aangesloten op de kabeldoos zoals genoemd in optie E013. Prijs per

strekkende meter. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie E013.

Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast ten behoeve van

de tuinverlichting (max 3600 Watt) met een schakelaar in de woonkamer en te

eindigen met een kabeldoos op de achtergevel.

E014 Grondkabel voor tuinverlichting per m1

Leveren en aanbrengen pv-panelen inclusief omvormer

Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting in de woning op een door de

koper aan te geven plaats. Exclusief het aansluiten op de dienstleiding van het

nutsbedrijf in de meterkast. Definitieve plaats altijd in overleg met de
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

S Sanitair

N.B.: In verband met de toepassing van de warmtepomp

en het bijbehorende boilervat wordt sterk aanbevolen om

gebruik te maken van waterbesparende douchekop.

c € 0,00

c € 0,00

c offerte

c € -950,00

Bij de keuze voor een casco toilet, wordt het toilet als volgt opgeleverd;

- inclusief leveren en aanbrengen dekvloer eventuele bijbehorende vloerverwarming

 - exclusief leveren en aanbrengen standaard tegelwerk

- exclusief spacwerk wanden

 - riolering stop uit de schacht op basis positie

- waterleidingen worden met 1m overlengte uit het invoerpunt aangebracht.

- electra wordt geleverd en gemonteerd op de basis positie

- afzuigpunt wordt afgemonteerd

- leveren en aanbrengen hardstenend dorpel conform omschrijving TO

- leveren en aanbrengen spacwerk plafond conform omschrijving TO

S001 Standaard sanitair in het toilet

S003 Sanitair naar eigen keuze

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair, omschreven in de

technische omschrijving.

S002 Standaard sanitair in de badkamer

S006 Casco toilet

Het leveren en aanbrengen van het sanitair conform de offerte van de showroom

met kenmerk en datum van de offerte. Exclusief tegelwerk, dit is opgenomen in

hoofdstuk T. In de prijs van deze optie is het aanpassen van het leidingwerk en

zijn eventuele bouwkundige kosten opgenomen. Het standaard sanitair is ook

verrekend.

Indien u voor deze optie kiest, vervalt de Woningborg-garantie op dit onderdeel. U 

ontvangt een limitering op uw garantiebewijs.

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair, omschreven in de

technische omschrijving.
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

Bij de keuze voor een casco badkamer, wordt de badkamer als volgt opgeleverd;

- exclusief leveren en aanbrengen dekvloer

 - exclusief leveren en aanbrengen standaard tegelwerk

- exclusief leveren en aanbrengen electrische handdoekradiator

- exclusief leveren en aanbrengen vensterbank

- riolering stop uit de schacht op basis positie

- waterleidingen worden met 1m overlengte uit het invoerpunt aangebracht

- electra wordt geleverd en gemonteerd op de basis positie

- afzuigpunt wordt afgemonteerd

- leveren en aanbrengen hardstenend dorpel conform omschrijving TO

- leveren en aanbrengen spacwerk plafond conform omschrijving TO

S007-5700 Woning met beukmaat 5700 mm c € -2.900,00

S007-6000 Woning met beukmaat 6000 mm c € -2.650,00

S007-7000 Woning met beukmaat 7000 mm c € -2.750,00

T Tegelwerk

c € 0,00

c € 0,00

c offerte

T001 Standaard tegelwerk toilet

Het leveren en aanbrengen van tegels als omschreven in de

- exclusief leveren en aanbrengen vloerverwarming. De vloerverwarming wordt met een lus 

van 30cm aangebracht, zodat de koper naar eigen wens de vloerverwarming kan invullen

Indien u voor deze optie kiest, vervalt de Woningborg-garantie op dit onderdeel. U 

ontvangt een limitering op uw garantiebewijs.

S007 Casco badkamer

technische omschrijving.

T003 Tegelwerk naar eigen keuze uit showroom

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk conform het showroomrapport van de

projectgebonden showroom voorzien van het offertenummer en datum. In de prijs

technische omschrijving.

T002 Standaard tegelwerk badkamer

Het leveren en aanbrengen van tegels als omschreven in de

voor deze optie is het standaard tegelwerk verrekend en is tevens opgenomen het

aanpassen van het leidingwerk en eventuele bouwkundige kosten. Ook het

standaard sanitair is verrekend.
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

C Centrale Verwarming

c € 1.175,00

C002-5700 Woning met beukmaat 5700 mm c € 2.665,00

C002-6000 Woning met beukmaat 60000 mm c € 2.830,00

C002-7000 Woning met beukmaat 7000 mm c € 3.080,00

W Waterinstallaties

c € 590,00

c € 350,00

W003A
c op aanvraag

C001 Temperatuur naregeling op zolder (alleen mogelijk in combinate met C002)

De voorzieningen bestaan uit een enkele wandcontactdoos, een afvoer en een 

voedingsleiding water tussen de trapkast en meterkast

Het toepassen van een externe boiler 300L bij de warmtepomp met een effectieve 

inhoud van circa 281 liter.

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op een door de koper

aan te geven plaats. De buitenkraan wordt voorzien van een gevelkom.

Definitieve plaats altijd in overleg met de installateur en de aannemer.

Bij deze optie is geen afvoerput onder de buitenkraan inbegrepen.

Uw kopersbegeleider kan u nader informeren over de specificaties en het gebruik van de 

verschillende boilers. 

W002 Voorzieningen voor een waterontharder in trapkast

kunnen regelen van deze vloerverwarming (naregeling, zie optie C001)

W001 Vorstvrije buitenkraan

Het leveren en monteren van één draadloze ruimtethermosstaat op de 2e verdieping.

De warmtepomp blijft aangestuurd worden door de thermosstaat in 

de woonkamer. Op de zolder kan de ruimtetemperatuur door middel van de thermostaat

lager worden ingesteld dan de ingstelde temperatuur van de hoofdthermostaat in de

woonkamer.

C002 Vloerverwarming op zolder

Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming op zolder exclusief het apart
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Project : nieuwbouw 9 Pluswoningen Winsum

Datum : 29-10-2020

Versie : definitief

Nr. Omschrijving prijs incl. BTW

Optielijst

K Keuken

K01 c € 0,00

K02 c offerte

Totaalbedrag gekozen opties …................................

:

:

:

Handtekening

Datum

Plaats

Door ondertekening van deze optielijst verleend de koper opdracht voor het uitvoeren van het 

geselecteerd meer- en minderwerk uit deze lijst en de voor het project geldende voorwaarden.

Naam

NB: de afzuigpunten en het leidingwerk van het mechanische ventilatiesysteem 

worden verwerkt in de vloeren en de wanden. De plaats van de afzuigventielen is niet 

te wijzigen. Let op, het ventilatiesysteem is niet geschikt voor het aansluiten van een 

Het aanpassen van de standaard keukeninstallaties aan de hand van een technische 

keukentekening van uw eigen keukenleverancier. In verband met de engineering van het 

leidingwerk in de wanden en de vloeren dient u tijdig een technische keukentekening aan 

te leveren.

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Standaard keukeninstallaties

Het toepassen van de standaard keukeninstallaties zoals weergegeven op de 

installatietekening.

Aanpassen keukeninstallaties

………………………………………………………………
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