
 
 

 
   

 
 

   

K O P E R S O P T I E S  H E R E N H U I S 

 

 

 
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 100  Uitbreiding gehele achterzijde begane grond met 1,20 meter € 12.750,- Stuk 

OP 200  Uitbreiding gehele achterzijde begane grond met 2,40 meter € 25.000,- Stuk 

OP 300  Erker voorzijde woning (bouwnummer 18, 19 en 20) € 8.450,- Stuk 

OP 400  Dubbele terrasdeuren met twee zijlichten (totaal breed ca. 4 meter) € 3.450,- Stuk 

OP 410  Schuifpui (totaal breed ca. 4 meter) € 4.450,- Stuk 

OP 500   Vergroten badkamer van 2400mm naar 2900mm breed € 900,- Stuk 

OP 600 

 

Indeling zolderverdieping 

  - wanden behangklaar 

  - plafond gipsplaten voorzien van spuitpleister 

Technische ruimte 

  - lichtpunt en dubbele wandcontactdoos 

Bergruimte 

  - lichtpunt en 2 dubbele wandcontactdozen 

Hobbykamer 

  - lichtpunt en 2 dubbele wandcontactdozen 

  - convector of e-radiator t.b.v. verwarming 

   

Kavel 17-19-21  Indeling zolderverdieping kavels 17-19-21 € 15.750,- Stuk 

Kavel 18  Indeling zolderverdieping kavel 18 € 17.250,- Stuk 

Kavel 20  Indeling zolderverdieping kavel 20 € 16.250,- 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 


