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Keuzelijst Grote opties 

Datum
Project 26 woningen Houtse Akker
Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit Grote opties 
 

Grote opties
Grote opties

Optie 1 Aanbouw 1,2 meter € 13900,00

Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde met 1,2 meter over de volledige
breedte van de woning conform optietekening.
De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de
technische omschrijving.
Let op: de EPC waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het
kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de EPC waarde wijzigt. Dit
wordt niet opnieuw berekend.

Grote opties

Optie 2 Aanbouw 2,4 meter € 24900,00

Aanbouw 2,4 meter
Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde met 2,4 meter over de volledige
breedte van de woning conform optietekening.
De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de
technische omschrijving.
Let op: de EPC waarde van de woning is gebaseerd op de basiswoning, bij het
kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans dat de EPC waarde wijzigt. Dit
wordt niet opnieuw berekend.

Grote opties

Optie 3 Berging in plaats van bijkeuken € 5700,00

Het realiseren van een berging in plaats van bijkeuken, inclusief het aanbrengen
van een elektrisch bediende, geïsoleerde overheaddeur aan de voorzijde met
een doorgang van ca. 2,3m.
Let op: de opstelruimte voor de warmtepomp wordt verplaatst naar de achterzijde
van de berging. De installatie in de ruimte (elektra, vloerverwarming, ventilatie
wijzigt niet.
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Optie 4 Omwisselen positie keuken en woonkamer. € 1200,00

Het verplaatsen van de keuken van de achterzijde van de woning naar de
voorzijde. De standaard keukenindeling/elektrapunten/thermostaat worden
verplaatst, inclusief het aanpassen van de installatie van beide ruimten.

Grote opties

Optie 5 Speelkamer / kantoor in plaats van bijkeuken € 4700,00

Het realiseren van een speelkamer/kantoor (verblijfsruimte) in de bijkeuken. De
installatie van de ruimte wordt aangepast op de nieuwe ruimtefunctie. Het
deurkozijn in de achtergevel wordt vervangen door dubbele tuindeuren .
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Optie 6 Verplaatsen wasmachine/droger naar bijkeuken € 350,00

De aansluitingen voor de wasmachine en wasdroger verplaatsen van de
technische ruimte op de 2e verdieping naar de bijkeuken op de begane grond.

Grote opties

Optie 7 Dakraam € 1850,00

Het aanbrengen van een handbediend Velux tuimeldakraam type GGL MK08 in
de technische ruimte op de 2e verdieping. Het dakraam heeft een afmeting van
78 x 140 cm, is aan de binnenzijde wit afgelakt en is voorzien van comfort
beglazing.

Afbeeldingen zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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