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Ruwbouw

R 113 Uitbouw achterzijde 1,2 m - Standaard indeling (type 
Erf)

22.000,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter
plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 1200mm.
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,
zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk en geisoleerde dakbedekking;
- op het dak van de uitbouw aanbrengen van een groen dak;
- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee
naar de nieuwe positie;
- het lichtpunt, de WCD's en de aansluitpunten UTP (data) in de woonkamer
verschuiven mee naar achteren;
- de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd (indien nodig
conform de berekeningen wordt het aantal ventielen aangepast);
- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.

R 123 Uitbouw achterzijde 2,4 m - Standaard indeling (type 
Erf)

31.500,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter
plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 2400mm.
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,
zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk en geisoleerde dakbedekking;
- op het dak van de uitbouw aanbrengen van een groen dak;
- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee
naar de nieuwe positie;
- aanbrengen extra lichtpunt met extra schakelaar in de uitbouw;
- aanbrengen van 2 extra dubbele wandcontactdozen en 2 loze leidingen in de
uitbouw;
- de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd (indien nodig
conform de berekeningen wordt het aantal ventielen aangepast);
- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.
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R 140 Geschakelde uitbouw 1,2 m -750,00

Indien de buren ook kiezen voor een uitbouw van 1,2 m of 2,4 m dan vervalt aan
deze zijde de kopgevel. Mochten beide buren (bij een tussenwoning) kiezen voor
een uitbouw dan vervallen er dus twee kopgevels.

LET OP: Deze optie wordt na de sluitingsdatum door de kopersbegeleider verwerkt.

R 141 Geschakelde uitbouw 2,4 m -1.250,00

Indien de buren ook kiezen voor een uitbouw van 2,4 m dan vervalt aan deze
zijde de kopgevel. Mochten beide buren (bij een tussenwoning) kiezen voor een
uitbouw dan vervallen er dus twee kopgevels.

LET OP: Deze optie wordt na de sluitingsdatum door de kopersbegeleider verwerkt.

Ruwbouw

G 110 Enkele deur en raamkozijn in de achtergevel 1.500,00

Het leveren en aanbrengen van een enkel deurkozijn en raamkozijn in de
achtergevel i.p.v. het dubbele deurkozijn met zijlichten:
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het vervallen van het standaard dubbele deurkozijn met zijlichten;
- het aanpassen van het prefab betonnen casco incl. metselwerk en lateien;
- het leveren en aanbrengen van een enkel deurkozijn en raamkozijn conform de
optietekening;
- het aanbrengen van een vensterbank en raamdorpel ter plaatse van het
raamkozijn;
- het verplaatsen van het buitenlichtpunt en de schakelaar.

G 120 2 stel dubbele deuren zonder zijlicht in de achtergevel 2.950,00

Het leveren en aanbrengen van 2 stuks kozijnpuien voorzien van dubbele deuren
zonder zijlicht in de achtergevel i.p.v. het dubbele deurkozijn met zijlichten:
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het vervallen van het standaard dubbele deurkozijn met zijlichten;
- het aanpassen van het prefab betonnen casco incl. het metselwerk en de
lateien;
- het leveren en aanbrengen van 2 stuks kozijnpuien voorzien van dubbele deuren
zonder zijlicht conform de optietekening;
- het verplaatsen van het buitenlichtpunt en de schakelaar.

paraaf koper(s)
2 2

Subtotaal

Standaard koperskeuzelijst

ERFWONINGEN
Kroon & De Koning B.V.
02-11-22
Heinenoord - 't Groen 
26490

:
:
:
:

Bedrijf
Datum
Omschrijving
Projectnr.

MVDN3
Beeld



Optie
Prijs incl. 

btw Bedrag

G 130 Schuifpui in achtergevel 1.750,00

Het leveren en aanbrengen van een schuifpui voorzien zijlichten in de
achtergevel i.p.v. het dubbele deurenkozijn met zijlichten:
- de bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het vervallen van het standaard dubbele deurenkozijn met zijlichten;
- het leveren en aanbrengen van een schuifpui voorzien van zijlichten incl.
hang- en sluitwerk conform optietekening;

De schuifpui is van buitenaf ook te openen.

Ruwbouw

I 100 Realiseren extra slaapkamer achterzijde (type Erf) 4.000,00

Het opsplitsen van de slaapkamer aan de achterzijde in 2 slaapkamers, hierdoor
onstaat er een 4e slaapkamer:
- de bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het aanbrengen/wijzigen van de lichte scheidingswand;
- het leveren en aanbrengen van een binnendeurkozijn met bovenlicht en
standaard opdek binnendeur;
- het aanpassen/uitbreiden van de wtw installatie, het aanbrengen extra wtw
ventiel in slaapkamer 4;
- het aanpassen van de vloerverwarming zonering.
- het aanbrengen ruimtethermostaat t.b.v. vloerverwarming in slaapkamer 4;
- het verplaatsen van de schakelaar, ruimtethermostaat en plafondlichtpunt in
slaapkamer 1;
- het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 1;
- het aanbrengen van een schakelaar met lichtpunt, 1 dubbele wandcontactdoos en
loze leiding in slaapkamer 4.
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I 120 Samenvoegen slaapkamers voorzijde (type Erf) 450,00

Het creëren van 2 slaapkamers in plaats van de standaard 3 slaapkamers door
middel van het samenvoegen van de beide slaapkamers aan de voorzijde van de
woning;
- De bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- De lichte scheidingswand tussen de 2 slaapkamers komt te vervallen;
- Het vervallen van een binnendeurkozijn compleet;
- De positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd (indien nodig
conform de berekeningen wordt het aantal ventielen aangepast);
- Het verplaatsen van de schakelaars t.b.v. 2 plafondlichtpunten en 1x
ruimtethermostaat;
- Het vervallen van 1 ruimtethermostaat;
- Het aanpassen van de overige electra installatie is niet opgenomen in deze
optie (zoals bv. het verplaatsen van plafondlichtpunten);
- Het aanpassen van de vloerverwarming zonering.

I 130 Realiseren inloopkast (type Erf) 950,00

Het wijzigen van slaapkamer 3 aan de voorzijde in een inloopkast die bereikbaar
is vanuit slaapkamer 2:
- De bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- Het aanpassen van de lichte scheidingswanden, sparing in wand tussen de
inloopkast en de slaapkamer is verdieping hoog, de kopse kant van de wand wordt
afgewerkt met een gibolat;
- Het vervallen van een binnendeurkozijn compleet;
- De positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd (indien nodig
conform de berekeningen wordt het aantal ventielen aangepast);
- Het verplaatsen van de schakelaars t.b.v. de plafondlichtpunten en de
ruimtethermostaat;
- Het aanbrengen van een rookmelder in slaapkamer 2;
- Het vervallen van 1 ruimtethermostaat;
- Het aanpassen van de overige electra installatie is niet opgenomen in deze
optie (plafondlichtpunten niet verplaatsen);
- Het aanpassen van de vloerverwarming zonering.
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I 140 Ligbad in badkamer via Showroom Van Munster 0,00

Het wijzigen van de badkamerindeling op de 1e verdieping. Aanbrengen van een
ligbad inclusief technische-aansluitingen (conform tekening).

LET OP: De standaard 150 liter boiler is NIET voldoende in combinatie met een
bad, maak keuze voor vergroten boiler (optie L 610) naar 200 liter in verband
met meer comfort.

I 142 Vergroten badkamer, met badcombinatie (type Erf) 6.900,00

Het vergroten van de badkamer en het daarmee toevoegen van een bad combinatie
in de badkamer.
Het leveren en aanbrengen van het volgende;
- de bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en
optietekening;
- het verplaatsen en aanbrengen van een extra lichte scheidingswand;
- het verplaatsen van de wastafel combinatie inclusief het aanpassen van de
riolering en de waterleiding;
- het verplaatsen van de douchehoek inclusief het aanpassen van de riolering en
de waterleiding;
- het leveren en aanbrengen van een kunststof bad 80x180cm incl. kraan en
aansluitpunten, zie folder;
- het leveren en aanbrengen van extra standaard wand- en vloertegelwerk incl.
kitwerk;
- het verplaatsen van de elektrische radiator inclusief wandcontactdoos;
- het aanpassen van de vloerverwarming zonering;
- het verplaatsen van het plafondlichtpunt en dubbele wandcontactdoos in
slaapkamer 2;
- de positie van het wtw-ventiel (afzuig) blijft ongewijzigd;
- de standaard 150 liter boiler wordt vergroot naar een 200 liter boiler.

LET OP: Deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 1, 4, 31, 34,
44, 48, 49 en 52.
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I 150 Standaard badkamer, seperaat toilet zonder fontein 
(type Erf)

6.250,00

Het realiseren van een separaat toilet en het verkleinen van slaapkamer 1,
bestaand uit:

Algemeen:
- De bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en
conform optietekening;
- Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswand;
- Het aanpassen/uitbreiden van de wtw installatie, het toevoegen van een wtw
ventiel (afzuig) in het separate toilet;
- Het aanpassen van de vloerverwarming zonering.

Badkamer:
- Het verplaatsen van de wandcloset combinatie vanuit de badkamer naar het
separaat toilet;

Separaat toilet:
- Het leveren en aanbrengen van een binnendeurkozijn met bovenlicht en
standaard opdek binnendeur;
- Het plaatsen van de wandcloset combinatie vanuit de badkamer;
- Het leveren en aanbrengen van het standaard wand- en vloertegelwerk incl.
kitwerk;
- Het aanbrengen van wandtegels tot 1,50m1+;
- Het leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. het deurkozijn;
- Het aanbrengen van spuitwerk boven het wandtegelwerk;
- Het verplaatsen van de schakelaar en de ruimtethermostaat in slaapkamer 1;
- Het aanbrengen van een schakelaar met lichtpunt in het toilet.
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I 151 Standaard badkamer, seperaat toilet zonder fontein en 
extra slaapkamer (type Erf)

9.900,00

Het realiseren van een separaat toilet en het realiseren van een extra
slaapkamer, bestaand uit:

Algemeen:
- De bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en
conform optietekening;
- Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswand;
- Het aanpassen/uitbreiden van de wtw installatie, het toevoegen van een
wtw-ventiel (afzuig) in het separate toilet;
- Het aanpassen van de vloerverwarming zonering.

Badkamer:
- Het verplaatsen van de wandcloset combinatie vanuit de badkamer naar het
separaat toilet;

Separaat toilet:
- Het leveren en aanbrengen van een binnendeurkozijn met bovenlicht en
standaard opdek binnendeur;
- Het plaatsen van de wandcloset combinatie vanuit de badkamer;
- Het leveren en aanbrengen van standaard wand- en vloertegelwerk incl. kitwerk;
- Het aanbrengen van wandtegels tot 1,50m1+;
- Het leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. het deurkozijn;
- Het aanbrengen van spuitwerk boven het wandtegelwerk;
- Het aanbrengen van de schakelaar met lichtpunt in het toilet;

Extra slaapkamer 4:
- Het leveren en aanbrengen van een binnendeurkozijn met bovenlicht en
standaard opdek binnendeur;
- Het aanbrengen van een ruimtethermostaat t.b.v. de vloerverwarming;
- Het verplaatsen van een schakelaar, plafondlichtpunt en ruimtethermostaat in
slaapkamer 1;
- Het aanbrengen van een wandcontactdoos in slaapkamer 1;
- Het aanbrengen van een schakelaar met plafondlichtpunt, 1 dubbele
wandcontactdoos en loze leiding in slaapkamer 4.
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I 195 Wijzigen wtw-box bij combinatie uitbouw en 
zolderindeling NADER TE BEPALEN

0,00

Bij de keuze voor een zolderindeling in combinatie met een uitbouw diepte
1,20m1, 2,40m1 en / of zij uitbouw is het mogelijk dat de WTW-box en / of het
leidingverloop aangepast dient te worden.

Nadat de ruwbouw keuzes bekend zijn kan dit in overleg met de installateur
uitgezocht worden inclusief de bijhorende kosten. De kopersbegeleider zal u
hierover t.z.t. informeren.

I 196 Vergroten van de warmtepomp of boiler tgv 
combinatie van opties NADER TE BEPALEN

0,00

Door de combinatie van verschillende opties is het mogelijk dat de warmtepomp
en of boiler vergroot moet worden.

Nadat de ruwbouw keuzes bekend zijn kan dit in overleg met de installateur
uitgezocht worden inclusief de bijhorende kosten. De kopersbegeleider zal u
hierover t.z.t. informeren.
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I 210 Zolderindeling met 1 ruimte achterzijde (type Erf) 8.200,00

De zolder wordt ingedeeld met 1 zolderruimte aan de achterzijde van de woning,
technische ruimte en een overloop/zolder:       
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder, voorzien
van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;
- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op
verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groene of bruine
beplating;
- de zolderruimte wordt voorzien wtw-ventilatieventiel (vanuit de wand);
- het aanpassen van van de vloerverwarmingszonering en de te behalen
temperatuur in de zolderruimte (22 graden). In de overige ruimtes op de zolder
wordt de standaard vloerverwarming en de te behalen temperatuur gehandhaafd;
- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de
overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in zolderruimte wordt
aangebracht, komt in het zicht en wordt niet verder afgewerkt;
- in de zolderruimte aanbrengen van een wandlichtpunt met schakelaar, 2x
dubbele wandcontactdoos, loze leiding en ruimtethermostaat;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.

LET OP!
- deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 1, 4, 31, 34, 44,
48, 59 en 52 in verband met raamkozijn in de kopgevel;
- de zolderruimte is een zgn. onbenoemde ruimte en geen verblijfsruimte. Aan
verblijfsruimtes worden conform het Bouwbesluit hogere eisen gesteld. Deze
onbenoemde ruimte voldoet niet aan de eisen conform bouwbesluit ten aanzien van
bijvoorbeeld daglichttoetreding, spuiventilatie, vrije hoogte en of minimaal
benodigde oppervlakte. Tevens heeft deze ruimte een ander afwerkingsniveau, dit
wordt in deze optietekst nader omschreven;
- een extra dakvenster is niet opgenomen in deze optie. Indien er standaard
geen dakvenster aanwezig is op de positie van de zolderruimte(s), dient er
aanvullend gekozen te worden voor de optie dakvenster of dakkapel.

LET OP: indien deze optie gekozen wordt in combinatie met een ruimte
vergrotende optie zoals uitbouw 1,2m1 of 2,40m1, zijuitbouw en/of
zolderindeling, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de
installateur of de wtw-box en/of warmtepomp en/of boiler vergroot uitgevoerd
dient te worden. Indien de wtw-box, warmtepomp of boiler vergroot dient te
worden heeft dit invloed hebben op optieprijzen.
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I 211 Zolderindeling met 1 ruimte voorzijde (type Erf) 9.800,00

De zolder wordt ingedeeld met 1 zolderruimte aan de voorzijde van de woning,
technische ruimte en een overloop/zolder:
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder, voorzien
van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;
- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op
verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groene of bruine
beplating);
- aanbrengen gibo koker rondom de riool ontluchting;
- de zolderruimte wordt voorzien van een wtw-ventilatieventiel (vanuit de wand);
- het aanpassen van van de vloerverwarmingszonering en de te behalen
temperatuur in de zolderruimte (22 graden). In de overige ruimtes op de zolder
wordt de standaard vloerverwarming en de te behalen temperatuur gehandhaafd;
- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de
overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in de zolderruimte wordt
aangebracht, komt in het zicht en wordt niet verder afgewerkt;
- in de zolderruimte aanbrengen van een wandlichtpunt met schakelaar, 3x
dubbele wandcontactdoos, loze leiding en ruimtethermostaat;
- verplaatsen wandlichtpunt, dubbele wandcontactdoos en loze leiding; 
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;   
- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot. 
   
LET OP!
- deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 1, 4, 31, 34, 44,
48, 59 en 52 in verband met raamkozijn in de kopgevel;
- de zolderruimte is een zgn. onbenoemde ruimte en geen verblijfsruimte. Aan
verblijfsruimtes worden conform het Bouwbesluit hogere eisen gesteld. Deze
onbenoemde ruimte voldoet niet aan de eisen conform bouwbesluit ten aanzien van
bijvoorbeeld daglichttoetreding, spuiventilatie, vrije hoogte en of minimaal
benodigde oppervlakte. Tevens heeft deze ruimte een ander afwerkingsniveau, dit
wordt in deze optietekst nader omschreven;
- een extra dakvenster is niet opgenomen in deze optie. Indien er standaard
geen dakvenster aanwezig is op de positie van de zolderruimte(s), dient er
aanvullend gekozen te worden voor de optie dakvenster of dakkapel.

LET OP: indien deze optie gekozen wordt in combinatie met een ruimte
vergrotende optie zoals uitbouw 1,2m1 of 2,40m1, zijuitbouw en/of
zolderindeling, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de
installateur of de wtw-box en/of warmtepomp en/of boiler vergroot uitgevoerd
dient te worden. Indien de wtw-box, warmtepomp of boiler vergroot dient te
worden heeft dit invloed hebben op optieprijzen.
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I 250 Zolderindeling met 2 ruimtes (type Erf) 13.200,00

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een
overloop:       
- de bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het leveren en aanbrengen van lichtscheidingswanden op de zolder voorzien van
een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;
- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op
verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groene of bruine
beplating;
- de zolderruimtes worden voorzien van een wtw-ventilatieventiel (vanuit de
wand);
- het aanpassen van van de vloerverwarmingszonering en de te behalen
temperatuur in de zolderruimte (22 graden). In de overige ruimtes op de zolder
wordt de standaard vloerverwarming en de te behalen temperatuur gehandhaafd;
- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de
overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden
aangebracht, komt in het zicht en wordt niet verder afgewerkt;   
- het in beide zolderruimtes aanbrengen van een wandlichtpunt, schakelaar, 2x
dubbele wandcontactdoos en ruimtethermostaat;
- het in zolderruimte 1 aanbrengen van een loze leiding;
- verplaatsen wandlichtpunt naar de overloop;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.    
- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.    

LET OP!
- deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 1, 4, 31, 34, 44,
48, 59 en 52 in verband met raamkozijn in de kopgevel;
- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes en geen verblijfsruimtes.
Aan verblijfsruimtes worden conform het Bouwbesluit hogere eisen gesteld. Deze
onbenoemde ruimte voldoet niet aan de eisen conform bouwbesluit ten aanzien van
bijvoorbeeld daglichttoetreding, spuiventilatie, vrije hoogte en of minimaal
benodigde oppervlakte. Tevens heeft deze ruimte een ander afwerkingsniveau, dit
wordt in deze optietekst nader omschreven;
- een extra dakvenster is niet opgenomen in deze optie. Indien er standaard
geen dakvenster aanwezig is op de positie van de zolderruimte(s), dient er
aanvullend gekozen te worden voor de optie dakvenster of dakkapel. 

LET OP: indien deze optie gekozen wordt in combinatie met een ruimte
vergrotende optie zoals uitbouw 1,2m1 of 2,40m1, zijuitbouw en/of
zolderindeling, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de
installateur of de wtw-box en/of warmtepomp en/of boiler vergroot uitgevoerd
dient te worden. Indien de wtw-box, warmtepomp of boiler vergroot dient te
worden heeft dit invloed hebben op optieprijzen.
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Ruwbouw

R 300 Dakkapel platdak op de voorzijde 13.900,00

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel met plat dak op de voorzijde van de
woning, breedte binnenwerks ca. 2500mm:
- de bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het aanbrengen van een dak sparing ten behoeve van de dakkapel, inclusief
vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en
dakbedekking;
- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van
vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt
en de buitenzijde met onderhoud arme beplating;
- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;
- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;
- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;
- de installaties op zolder blijven ongewijzigd.

LET OP: Deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 8, 9, 41, 42,
54 en 68, daar deze woning een dwarskap hebben en de bouwnummers: 32, 33, 45,
46 en 47.

LET OP: door de keuze voor een dakkapel of dakvenster is het mogelijk dat
pv-panelen niet aangebracht kunnen worden zoals aangegeven op de
verkooptekening.
Daarnaast heeft deze optie invloed op de optionele pv-panelen. Nadat de keuzes
bekend zijn zal dit per bouwnummer bekeken worden.
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R 301 Dakkapel platdak op de voorzijde, verplaatsen 
standaard dakvenster

13.900,00

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel met plat dak op de voorzijde van de
woning, breedte binnenwerks ca. 2500mm:
- de bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het aanbrengen van een dak sparing ten behoeve van de dakkapel, inclusief
vervallen dakpannen;
- verplaatsen van het standaard dakvenster naar het voordakvlak van de woning,
op 1 van de 2 standaard posities;
- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en
dakbedekking;
- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van
vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt
en de buitenzijde met onderhoud arme beplating;
- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;
- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;
- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;
- de installaties op zolder blijven ongewijzigd.

LET OP: Deze optie is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 32, 33, 45, 46 en
47.

LET OP: door de keuze voor een dakkapel of dakvenster is het mogelijk dat
pv-panelen niet aangebracht kunnen worden zoals aangegeven op de
verkooptekening.
Daarnaast heeft deze optie invloed op de optionele pv-panelen. Nadat de keuzes
bekend zijn zal dit per bouwnummer bekeken worden.
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R 320 Dakkapel platdak op de achterzijde 13.900,00

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel met plat dak op de achtergevel van
de woning, breedte binnenwerks ca. 2500mm:
- de bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het aanbrengen van een dak sparing ten behoeve van de dakkapel, inclusief
vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en
dakbedekking;
- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van
vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt
en de buitenzijde met onderhoud arme beplating;
- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;
- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;
- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;
- de installaties op zolder blijven ongewijzigd.

LET OP: Deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 8, 9, 41, 42,
54 en 68, daar deze woning een dwarskap hebben en de bouwnummers: 2, 3, 50 51,
60, 61, 64 en 65.

LET OP: door de keuze voor een dakkapel of dakvenster is het mogelijk dat
pv-panelen niet aangebracht kunnen worden zoals aangegeven op de
verkooptekening.
Daarnaast heeft deze optie invloed op de optionele pv-panelen. Nadat de keuzes
bekend zijn zal dit per bouwnummer bekeken worden.
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R 321 Dakkapel platdak op de achterzijde, verplaatsen 
standaard dakvenster

13.900,00

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel met plat dak op de achtergevel van
de woning, breedte binnenwerks ca. 2500mm:
- de bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- het aanbrengen van een dak sparing ten behoeve van de dakkapel, inclusief
vervallen dakpannen;
- verplaatsen van het standaard dakvenster naar het voordakvlak van de woning,
op 1 van de 2 standaard posities;
- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en
dakbedekking;
- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van
vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt
en de buitenzijde met onderhoud arme beplating;
- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;
- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;
- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;
- de installaties op zolder blijven ongewijzigd.

LET OP: Deze optie is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 2, 3, 50, 51, 60,
61, 64 en 65.

LET OP: door de keuze voor een dakkapel of dakvenster is het mogelijk dat
pv-panelen niet aangebracht kunnen worden zoals aangegeven op de
verkooptekening.
Daarnaast heeft deze optie invloed op de optionele pv-panelen. Nadat de keuzes
bekend zijn zal dit per bouwnummer bekeken worden.
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R 440 Groot dakvenster Fakro 1140x1180mm (voorzijde - niet 
trapzijde)

1.790,00

Het leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het voordakvlak aan de
NIET-trapzijde van de woning:
- het aanbrengen van een dak sparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief
het vervallen van dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro FTW V U4 afmeting
1140x1180mm voorzien van triple beglazing excl. politiekeurmerk;
- het dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als de binnenzijde van de
kap.
- de positie is vast conform optietekening(en).

LET OP!
- deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 8, 9, 32, 33, 41,
42, 45, 46, 47, 54 en 68;
- de zolderverdieping blijft een zogenaamde onbenoemde ruimte en geen
verblijfsruimte. Aan verblijfsruimtes worden conform het Bouwbesluit hogere
eisen gesteld. Deze onbenoemde ruimte voldoet niet aan de eisen conform
bouwbesluit ten aanzien van bijvoorbeeld daglichttoetreding, spuiventilatie,
vrije hoogte en of minimaal benodigde oppervlakte.
- door de keuze voor een dakkapel of dakvenster is het mogelijk dat pv-panelen
niet aangebracht kunnen worden zoals aangegeven op de verkooptekening.
Daarnaast heeft deze optie invloed op de optionele pv-panelen. Nadat de keuzes
bekend zijn zal dit per bouwnummer bekeken worden.
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R 441 Groot dakvenster Fakro 1140x1180mm (voorzijde - 
trapzijde)

1.790,00

Het leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het voordakvlak aan de
trapzijde van de woning:
- het aanbrengen van een dak sparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief
het vervallen van dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro FTW V U4 afmeting
1140x1180mm voorzien van triple beglazing excl. politiekeurmerk;
- het dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als de binnenzijde van de
kap.
- de positie is vast conform optietekening(en).

LET OP!
- deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 5, 6, 8, 9, 10, 11,
18, 19, 41, 42, 54 en 68;
- de zolderverdieping blijft een zogenaamde onbenoemde ruimte en geen
verblijfsruimte. Aan verblijfsruimtes worden conform het Bouwbesluit hogere
eisen gesteld. Deze onbenoemde ruimte voldoet niet aan de eisen conform
bouwbesluit ten aanzien van bijvoorbeeld daglichttoetreding, spuiventilatie,
vrije hoogte en of minimaal benodigde oppervlakte.
- door de keuze voor een dakkapel of dakvenster is het mogelijk dat pv-panelen
niet aangebracht kunnen worden zoals aangegeven op de verkooptekening.
Daarnaast heeft deze optie invloed op de optionele pv-panelen. Nadat de keuzes
bekend zijn zal dit per bouwnummer bekeken worden.
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R 450 Groot dakvenster Fakro 1140x1180mm (achterzijde - 
niet trapzijde)

1.790,00

Het leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het achter dakvlak aan de
NIET trapzijde van de woning:
- het aanbrengen van een dak sparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief
het vervallen van dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro FTW V U4 afmeting
1140x1180mm voorzien van triple beglazing excl. politiekeurmerk;
- het dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap;
- de positie is vast conform optietekening(en).

LET OP!
- deze optie is NIET mogelijk bij de volgende bouwnummers: 2, 3, 8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 41, 42, 50, 51, 54, 60, 61, 64, 65, 67 en 68;
- de zolderverdieping blijft een zogenaamde onbenoemde ruimte en geen
verblijfsruimte. Aan verblijfsruimtes worden conform het Bouwbesluit hogere
eisen gesteld. Deze onbenoemde ruimte voldoet niet aan de eisen conform
bouwbesluit ten aanzien van bijvoorbeeld daglichttoetreding, spuiventilatie,
vrije hoogte en of minimaal benodigde oppervlakte.
- door de keuze voor een dakkapel of dakvenster is het mogelijk dat pv-panelen
niet aangebracht kunnen worden zoals aangegeven op de verkooptekening.
Daarnaast heeft deze optie invloed op de optionele pv-panelen. Nadat de keuzes
bekend zijn zal dit per bouwnummer bekeken worden.

Ruwbouw

R 700 PV-panelen pakket VOLGT 0,00

W-installatie

L 010 Buitenkraan op achtergevel (trapzijde) (type Boerderij, 
Erf en Laan) 

685,00

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel.
Positie conform optietekening (trapzijde).

L 011 Buitenkraan op achtergevel (niet trapzijde) (type 
Boerderij, Erf en Laan)

685,00

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel.
Positie conform optietekening (niet trapzijde).

L 020 Buitenkraan op de voorgevel 610,00

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de voorgevel. Positie
conform optietekening.
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L 031 Buitenkraan op de zijgevel (type Erf) 610,00

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de zijgevel. Positie
conform optietekening.

Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 31, 34, 44, 48, 49 en 52.

W-installatie

L 610 Grotere boiler 200 liter ipv 150 liter 475,00

Een grotere boiler van 200 liter t.b.v. warmtepomp in plaats van de standaard
150 liter.

De grotere 200 liter boiler wordt net als de 150 liter boiler in de technische
kast op de begane grondvloer geplaatst.

Wanneer een bad gekozen wordt, is een grotere boiler van 200 liter noodzakelijk.
Of indien er 1 of 2 verblijfsruimtes worden toegevoegd!!

LET OP:
- deze optie is alleen mogelijk bij de Laanwoningen, Erfwoningen en de
Boerderij tussenwoningen. De overige woningen zijn reeds vanuit de basis
voorzien van een 200 liter boiler.

Gelieve het totaalbedrag van het door u op deze meer- en minderwerk lijst aangekruiste meer- 
en
minderwerk in te vullen

Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

Standaard koperskeuzelijst

Alle kopersopties worden u aangeboden inclusief btw.

- De prijzen van de kopersopties zijn vast en niet onderhandelbaar.

- Gekozen kopersopties zijn definitief opdracht na ondertekening van de opdrachtbevestiging.

- Op de standaard koperskeuzelijst en offertes zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- en minderwerk van 
toepassing.
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- De in opdracht gegeven kopersopties vormen een gewijzigde opdracht ten opzichte van de contractstukken 
behorende bij de aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de definitieve opdrachtbevestiging komen alle 
voorgaande offerteaanvragen, (ondertekende) offertes en communicaties over meer-/minderwerken te vervallen.

- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de contractstukken onderling (technische omschrijving en de 
verkooptekeningen) dan prevaleert de technische omschrijving.

- Indien er geconstateerd wordt dat een optie uit de meer-/minderwerkoptielijst (incl. evt. bijbehorende tekeningen) niet 
uitvoerbaar is dan prevaleren de contractstukken.

- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de meer-/minderwerkoptielijst en bijbehorende tekeningen dan 
prevaleert de optielijst.

- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de opdrachtbevestiging met bijbehorende kopersoptietekeningen 
dan prevaleert de opdrachtbevestiging.

Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd

* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en 
minderwerk
worden geaccepteerd.

Voor akkoord verkrijger(s) :
Bouwnummer :
Koper(s) :
Huidig adres :
Postcode/woonplaats :
Telefoonnummer privé :
Telefoonnummer mobiel :

Handtekening koper(s) :
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