
 

EBBINGEKWARTIER GRONINGEN  FASE 7  

BEKNOPTE KOPERSKEUZELIJST 

OMSCHRIJVING PRIJS INCL. BTW 

1A. Uitbouw achterzijde blok 1, 3 t/m 6 - diep ca. 1,8 meter € 27.000,- 

1B. Uitbouw achterzijde blok 7 - diep ca. 1,8 meter € 29.000,- 

2. Dubbele openslaande tuindeuren in basis achtergevel €      950,- 

3. Dubbele openslaande tuindeuren in achtergevel uitbouw €      950,- 

4. Schuifpui in basis achtergevel €    2.250,- 

5. Schuifpui in achtergevel uitbouw €    2.450,- 

7. Kozijnaanpassing voorgevel ten behoeve van hoekkeuken €    1.100,- 

8. Vestiaire in hal begane grond €      650,- 

9. Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 € -/- 250,- 

10. Slaapkamer 3 wijzigen naar een inloopkast - blok 1, 3, 6, 7 €         0,- 

12. Zolderindeling met één slaapkamer - blok 1, 3, 6, 7 * €   3.200,- 

13. Zolderindeling met separate techniekruimte - blok 1, 3, 6, 7 * €   2.100,- 

14. Zolderindeling met twee slaapkamers en techniek - blok 1, 3, 6, 7 * €   7.800,- 

15A. Vergroten badkamer - blok 1, 3 en 6 €   1.100,- 

15B. Vergroten badkamer - blok 7 €   1.250,- 

16.  Vergroten badkamer - blok 4 en 5 €   1.000,- 

17. Dakvenster blok 4 / 5 - per stuk €   1.650,- 

 

Ook nog optioneel mogelijk:  

Diverse indelingsvarianten 

Individuele keuze sanitair en tegelwerk via projectgebonden showroom 

Buitenkraan aan voor- en achterzijde 

Trapafwerkingen 

*) De extra zolderkamers zijn formeel niet altijd verblijfsruimten, omdat ze niet per definitie aan de in het 

bouwbesluit gestelde eisen ten aanzien van de oppervlakte, daglicht, ventilatie of geluid voldoen. 

Bovenstaande opties zijn een selectie uit de koperskeuzelijst. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden 

ontleend, maar zijn informerend bedoeld. Uw definitieve keuze kunt u later kenbaar maken op de kopers-

keuzelijst, welke onderdeel vormen van de contractstukken. Niet alle koperskeuzes zijn zonder meer bij elk 

woningtype toepasbaar. Hierover wordt u nader geïnformeerd in de koperskeuzelijst. Alle prijzen zijn inclusief 

maatregelen voor Aardbevingsbestendiger Bouwen, BTW en eventuele opslagen. 

Trebbe, 03-07-2019 


