
Beknopte overzicht 
meer-/ minderwerk
De Plukhoeve fase 2

Meer-/minderwerkopties

Voorbereiding uitbouw achterzijde van 1,2 meter  €         2.895,00 
Voorbereiding uitbouw achterzijde van 2,4 meter niet mogelijk bij blok 21  €         2.995,00 

Uitbouw achterzijde 1,2 meter (beuk 6,0)  €      18.500,00 
Uitbouw achterzijde 2,4 meter (beuk 6,0) niet mogelijk bij blok 21  €      23.000,00 

Uitbouw achter de aanpandige berging 1,2 meter niet mogelijk bij blok 21  €      10.950,00 
Uitbouw achter de aanpandige berging 2,4 meter niet mogelijk bij blok 21  €      12.950,00 

Plaatsen dakkapel achterzijde 1e verdieping niet mogelijk bij blok 21 en 22  €         9.400,00 
Plaatsen dakraam afhankelijk per type en ligging  €         1.650,00 

Raamkozijn in zijgevel (inclusief luik) niet mogelijk bij blok 26 vanaf  €         2.025,00 
Openslaande deuren met zijlicht in achtergevel  €         2.100,00 
Openslaande pui in de zijgevel  €         1.900,00 
Openslaande deur in voorgevel  €         1.900,00 
Kantel/segmenthefdeur i.p.v. enkele bergingsdeur alleen mogelijk bij blok 22 en 26  €         2.650,00 
Twee lichtkoepels plaatsen in de uitbouw niet mogelijk bij blok 21  €         3.400,00 
Lichtkoepel in uitbouw achter de berging niet mogelijk bij blok 21  €         1.700,00 

Vergroten van de woonkamer, verkleinen berging  €         7.500,00 
Aparte kamer op begane grond, verkleinen berging  €         9.900,00 
Creëren trapkast  €         1.290,00 

Samenvoegen slaapkamers 1e verdieping  €            100,00 
Creëren open inloopkast, 1e verdieping  €         1.250,00 

Vergroten technische ruimte  €            850,00 
Maken aparte ruimte op de 2e verdieping  €         3.150,00 

Keukenposities op diverse posities Vanaf  €            325,00 
Spoeleiland op diverse posities Vanaf  €            250,00 

Buitenberging vergroten naar 2,0 bij 4,0 meter alleen mogelijk bij blok 21  €         1.375,00 
Plaatsen van PV-panelen opdaks  afhankelijk van ruimte dakvlak Per stuk  €            550,00 

Disclaimer

de te kiezen opties zijn afhankelijk van het bouwnummer en waar mogelijk

kopersopties hebben direct invloed op de BENG-norm . Hier wordt geen rekening mee gehouden.

dit is slechts een deel van de mogelijke opties, de totale optielijst zal via het online kopersportaal Woonon inzichtelijk zijn

opties en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten en/of combinaties

druk- en/of zetfouten voorbehouden

versie 28-10-2021

Prijs incl. BTW

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. 1
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