
Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs incl. 
btw

Totaalprijs

Modulair / KAO / AO

Bouwkundig extern

0.010.1.004 Uitbouw achtergevel 1200mm type A1+B1 O 1 € 24.135,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
- Het elektra wordt aangepast volgens optietekening.
- Vloerverwarming wordt doorgelegd
- Standaard gevelkozijn verplaatst naar achtergevel
- De begane grondvloer en de langswanden worden doorgezet in de uitbouw.
- De houten gevelbekleding van de uitbouw wordt gewijzigd van board en batten
naar channelsidings.
- Het betonplafond (systeemvloer) wordt doorgetrokken in de uitbouw en voorzien
van structuurspuitwerk.
- Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een natuurdak.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

Ten aanzien van de energieprestatie zal door bovenstaande optie of een
combinatie van meerdere uitbreidingsopties zeer waarschijnlijk niet meer worden
voldaan aan de eisen voor een gebouwgebonden energieneutrale woning. Ofwel
BENG-indicator 2=0 kWh/m2/jaar en BENG-indicator 3=100%. Houd hier dus rekening
mee. Door de hoge duurzaamheidsambities zal er nog wel ruimschoots worden
voldaan aan de geldende wet en regelgeving (het Bouwbesluit).

Hoewel uw woning als een complete woning zal worden opgeleverd, kunnen wij ons voorstellen dat u een aantal zaken 
naar eigen wens zou willen wijzigen. Hiervoor hebben wij onderstaande optielijst opgesteld. Verzoeken voor wijzigingen, 
niet vermeld op deze lijst, kunt u tijdens het gesprek met de woonadviseur kenbaar maken. Hiervoor word vervolgens 
een offerte op maat gemaakt. Voor een soepel verloop van het bouwproces zijn sluitingsdata (uiterste inleverdata) voor 
de optielijsten vastgesteld. Na de aangegeven sluitingsdata worden geen wijzigingen meer in behandeling genomen.
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: 4-11-2022
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Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs incl. 
btw

Totaalprijs

0.010.1.012 Uitbouw achtergevel 2400mm type A1+B1 O 1 € 41.300,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
- Elektra aanpassingen volgens optietekeningen
- Vloerverwarming wordt doorgelegd.
- Standaard gevelkozijn verplaatst naar achtergevel.
- De begane grondvloer en de langswanden worden doorgezet in de uitbouw.
- De houten gevelbekleding van de uitbouw wordt gewijzigd van board en batten
naar channelsidings.
- Het betonplafond (systeemvloer) wordt doorgetrokken in de uitbouw en voorzien
van structuurspuitwerk.
- Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een natuurdak.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen
woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.

Ten aanzien van de energieprestatie zal door bovenstaande optie of een
combinatie van meerdere uitbreidingsopties zeer waarschijnlijk niet meer worden
voldaan aan de eisen voor een gebouwgebonden energieneutrale woning. Ofwel
BENG-indicator 2=0 kWh/m2/jaar en BENG-indicator 3=100%. Houd hier dus rekening
mee. Door de hoge duurzaamheidsambities zal er nog wel ruimschoots worden
voldaan aan de geldende wet en regelgeving (het Bouwbesluit).

Totaal incl. btw € ............

Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk vastgestelde btw. Wijzigingen in het btw tarief worden van rechtswege 
aan u doorberekend. Wijzigingen van deze lijst zijn voorbehouden.
U kunt uw keuze van de lijst bij ons kenbaar maken door de betreffende opties aan te kruisen en het formulier voor de 
sluitingsdatum ondertekend te retourneren.

Naam : ............................................
Bouwnummer : ............................................
Datum : ............................................

Handtekening : ............................................
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