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KOPERSKEUZELIJST

Bijgaande optielijsten kunt u gebruiken om uw keuzes kenbaar te maken bij onze afdeling 
Kopersbegeleiding. Aanvullend meer- en of minderwerk dat niet in deze lijst is opgenomen 
(maatwerk), is op aanvraag mogelijk en zal individudeel worden geoffreerd. 

Mogelijk zijn er keuzes in deze standaardlijst vermeld welke bij uw woning niet van toepassing en/of 
niet meer mogelijk zijn vanwege stadium bouw. In dit geval komt die mogelijke keuze dus te 
vervallen en zullen we indien mogelijk een maatwerk offerte opmaken.

De woningen zijn op de verkooptekening(en) aangegeven. De aangegeven maten zijn circa maten. 
Alle maatvoering is aangegeven in millimeters voor zover niet anders vermeld. Aan de maatvoering 
zoals aangegeven op de verkooptekeningen kunnen geen rechten worden ontleend en vanaf de 
tekening kan niet worden gemeten in verband met mogelijke afwijkingen tijdens de productie en 
druk van de tekeningen.
Wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of 
gewenst blijken, alsmede wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en/of overheidsvoorschriften 
en/of nutsbedrijven, zijn uitdrukkelijk voorbehouden. 

Onderstaand treft u 3 optielijsten aan waarop de meerwerkopties vermeld zijn.
De uiterste sluitingsdatum wordt te zijner tijd nog schriftelijk aan u kenbaar gemaakt. 
Optielijst 01 (Casco opties)
Optielijst 02 (Ruwbouw opties, keuken en sanitair)
Optielijst 03 (Afbouw opties)

Het heeft de voorkeur om voorafgaand aan het 1e gesprek met onze kopersbegeleiding uw 
eventuele voorkeur voor de casco  opties al kenbaar te maken zodat wij deze opties al vroegtijdig op 
kunnen pakken bij de afdeling inkoop- en werkvoorbereiding. Op deze manier trachten we om zo 
optimaal mogelijk aan uw wensen te kunnen voldoen.
 Op dit moment zijn we sterk afhankelijk van levertijden van bepaalde bouwmaterialen die ook nog 
eens een lang voorbereidingstraject hebben vanaf het moment dat uw keuzes definitief bekend zijn 
tot aan levering op het werk. 
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CODE OPTIE OMSCHRIJVING prijs
JA/NEE (incl. 21% BTW)

C01.001 ⃝ Uitbreiding 1200 mm aan achterzijde woning (conform optietekening) 16.300,00€                       

Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de 
achterzijde van de woning met een diepte van 1200 mm, zoals aangegeven op tekening. 

Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid inzake 
activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen).

Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond van de aanbouw 
worden afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 
afgewerkt met  geïsoleerde platdakbedekking en de dakrand afgewerkt met een kraalprofiel.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie:
-       1 extra dubbele wandcontactdoos;
-       verplaatsen plafondlichtpunt 500 mm;
 constructieve aanpassingen indien noodzakelijk;
 doorleggen vloerverwarming in aanbouw.   

Bouwkundige aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat er extra EPC maatregelen genomen 
moeten worden, bijvoorbeeld een extra PV paneel om de EPC norm te halen. Deze eventuele 
aanpassing is niet opgenomen in deze optieprijs. Wij zullen dit toetsen tijdens uitwerken alle 
kopersopties en indien nodig zullen wij deze aanvulling optioneel aanbieden.

Keuzelijst Casco
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C01.002 ⃝  Uitbreiding 2400 mm aan achterzijde woning (conform optietekening) 21.200,00€                       

Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de 
achterzijde van de woning met een diepte van 2400 mm, zoals aangegeven op tekening. 

Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid inzake 
activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen).

Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond van de aanbouw 
worden afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 
afgewerkt met geïsoleerde platdakbedekking en de dakrand afgewerkt met een kraalprofiel.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie:
-       2 extra dubbele wandcontactdozen;
-       1 extra plafondlichtpunt;
 doorleggen vloerverwarming met dekvloer in aanbouw.   

Bouwkundige aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat er extra EPC maatregelen genomen 
moeten worden, bijvoorbeeld een extra PV paneel om de EPC norm te halen. Deze eventuele 
aanpassing is niet opgenomen in deze optieprijs. Wij zullen dit toetsen tijdens uitwerken alle 
kopersopties en indien nodig zullen wij deze aanvulling optioneel aanbieden.

C01.004 ⃝ Dakkapel achtergevel breedte ca. 2.400 mm (conform optietekening): 13.750,00€                       

Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de achtergevel van de woning. E.e.a. conform 
tekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid 
inzake activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen). 

Het dak van de dakkapel wordt aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten. 

Het dak wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in 
buitenbeplating.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 verplaatsen en aanpassen formaat radiator (als nodig) en indien aanwezig.

In deze optie is niet inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie.

Mogelijk kan door aanwezigheid van PV-panelen op het desbetreffende dakvlak een dakkapel niet 
toegepast worden of niet in een bepaalde afmeting. Uw kopersbegeleider zal u daarop attent maken. 
De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en bijbehorende 
regelgeving.
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C01.005 ⃝ Dakkapel achtergevel breedte ca. 3.200 mm (conform optietekening): 16.750,00€                       

Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de achtergevel van de woning. E.e.a. conform 
tekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid 
inzake activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen). 

Het dak van de dakkapel wordt aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten. 

Het dak wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in 
buitenbeplating.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 verplaatsen en aanpassen formaat radiator (als nodig) en indien aanwezig.

In deze optie is niet inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie. 

Mogelijk kan door aanwezigheid van PV-panelen op het desbetreffende dakvlak een dakkapel niet 
toegepast worden of niet in een bepaalde afmeting. Uw kopersbegeleider zal u daarop attent maken. 
De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en bijbehorende 
regelgeving.

C01.006 ⃝ Dakkapel voorgevel breedte ca. 2.400 mm (conform optietekening): 13.950,00€                       

Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak aan de voorzijde van de woning. E.e.a. conform 
tekening. Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid 
inzake activiteit bouwen van de “wabo” (vergunningsvrij bouwen). 

Het dak van de dakkapel wordt aan de binnenzijde voorzien van afgewerkte gipsplaten. 

Het dak wordt afgewerkt met platdakbedekking. Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in 
buitenbeplating.

In deze optie is tevens inbegrepen:
 verplaatsen en aanpassen formaat radiator (als nodig) en indien aanwezig
 verzorgen van vergunningsaanvraag 

In deze optie is niet inbegrepen:
 aanpassen elektrische installatie.

Mogelijk kan door aanwezigheid van PV-panelen op het desbetreffende dakvlak een dakkapel niet 
toegepast worden of niet in een bepaalde afmeting. Uw kopersbegeleider zal u daarop attent maken. 
De positie mag niet in strijd zijn met de aanwezigheid van benodigde dakdoorvoeren en bijbehorende 
regelgeving.
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C01.008
⃝

Opsplitsen garage in speel-/werkkamer en berging inclusief doorbraak. De speel-/werkkamer is 
voorzien van aangepast gevelkozijn (alleen BNR 15):

7.950,00€                         

LET OP: als alleen een deur naar de garage gewenst is, verwijzen we naar de opties "deurkozijn met 
deur"  in de Ruwbouwlijst.

Gevelkozijn achtergevel t.p.v. speel-/ werkkamer of onbenoemde ruimte bestaat uit een deurkozijn 
met zijlicht, deur uitgevoerd met 2 stapeldorpels en het glas in het zijlicht tot aan peil geplaatst in de 
Ecosiet dorpel.

Afhankelijk van de opgave van de constructeur kan een stalen balk onder de verdiepingsvloer 
geplaatst worden. Indien een deel van de stalen ligger in het zicht blijft, wordt deze voorzien van 
bekleding.

Afwerking speel-/werkkamer conform woonkamer/keuken.

Afwerking berging:
 vloerafwerking d.m.v. dekvloer
 wanden kalkzandsteen vlak afgewerkt en verder onbehandeld
 plafond: betonnen dakvloer onderzijde betonvloer in het zicht (onafgewerkt)
 lichte scheidingswand, voorzien van gelakt stalen kozijn met bovenlicht en opdekdeur, tussen speel-
/werkkamer en berging

Installaties:
 aanbrengen extra elektrische installatie:
- 1 extra plafondlichtpunt
- 2 stuks wisselschakelaars
- 1 stuks dubbele wandcontactdoos
- mechanische ventilatie wordt aangepast

 aanpassen centrale verwarmingsinstallatie:

- doorleggen vloerverwarming in speel-/werkkamer en berging, inclusief ruimteregeling. 

Alleen mogelijk in combinatie met optie C01.002 èn R01.0036/R01.037 
Niet mogelijk bij optie C01.001 i.v.m. minimaal benodigde afmeting voor de berging.
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