
Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs incl. 
btw

Totaalprijs

Modulair / KAO / AO

Bouwkundig extern

0.010.1.005 Uitbouw achtergevel 1200mm type D O 1 € 19.000,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 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 buitengevel van de uitbouw wordt uitgevoerd in metselwerk.
- 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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0.010.1.014 Uitbouw achtergevel 2400mm type D O 1 € 30.950,00 € ............
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 buitengevel van de uitbouw wordt uitgevoerd in metselwerk.
- 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).

0.010.1.021 Isoleren standaard berging type D O 1 € 14.400,00 € ............
De standaard (halfsteens)berging geïsoleerd uitvoeren. De buitenmaten van de
berging blijven gehandhaafd, de binnenmaten van de berging worden kleiner.
- Het standaard elektra blijft gehandhaafd.
- Er wordt vloerverwarming met ontwerptemperatuur van 15 graden geplaatst.
- Er wordt een naregeling voor de vloerverwarming geplaatst.
- De berging is standaard voorzien van een geïsoleerde systeemvloer met
cementdekvloer gelijk aan de woning.
- De wanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van een binnenspouwblad
(kalkzandsteen) met een luchtspouw en een isolatiewaarde gelijk aan de woning.
- De wanden worden behangklaar afgewerkt.
- De buitenzijde blijft metselwerk.
- Het dak wordt vervangen door een betondak (systeemvloer) en voorzien van
structuurspuitwerk.
- Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een natuurdak.
- De standaard loopdeur wordt uitgevoerd met geïsoleerde beglazing.
- De berging wordt natuurlijk geventileerd dmv een rooster in de achterdeur en
een ventilatie dakdoorvoer.

Uitvoering en materialisering conform optietekening en/of technische
omschrijving.

0.010.1.031 Verlengen standaard berging 1200mm type D O 1 € 10.550,00 € ............
De standaard ongeïsoleerde berging verlengen met 1,20 meter.
- Elektra aanpassingen volgens optietekeningen
- De achtergevel wordt naar achteren verplaatst en de zijgevel, vloer en het
natuurdak verlengd.
Uitvoering conform optietekening en technische omschrijving.
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0.010.1.041 Verlengen standaard berging 2400mm type D O 1 € 17.750,00 € ............
De standaard ongeïsoleerde berging verlengen met 2,40 meter.
- Elektra aanpassingen volgens optietekeningen
- De achtergevel wordt naar achteren verplaatst en de zijgevel, vloer en het
natuurdak verlengd.
Uitvoering conform optietekening en technische omschrijving.

0.010.1.051 Isoleren en verlengen berging met 1200 mm type D O 1 € 33.475,00 € ............
De standaard (halfsteens) berging met 1,20 meter verlengen en geïsoleerd
uitvoeren. De buitenmaten van de berging blijven gehandhaafd, de binnenmaten
van de berging worden kleiner.
- Elektra aanpassingen volgens optietekeningen
- Er wordt vloerverwarming met ontwerptemperatuur van 15 graden geplaatst.
- Er wordt een naregeling voor de vloerverwarming geplaatst.
- De berging is standaard voorzien van een geïsoleerde systeemvloer met
cementdekvloer gelijk aan de woning.
- De wanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van een binnenspouwblad
(kalkzandsteen) met een luchtspouw en een isolatiewaarde gelijk aan de woning.
- De wanden worden behangklaar afgewerkt.
- De buitenzijde wordt metselwerk.
- Het dak wordt vervangen door een betondak (systeemvloer) en voorzien van
structuurspuitwerk.
- Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een natuurdak.
- De standaard loopdeur wordt uitgevoerd met geïsoleerde beglazing.
- De berging wordt natuurlijk geventileerd dmv een rooster in de achterdeur en
een ventilatie dakdoorvoer.

Uitvoering conform optietekening en technische omschrijving.
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0.010.1.061 Isoleren en verlengen berging met 2400mm type D O 1 € 41.890,00 € ............
De standaard (halfsteens) berging met 2,40 meter verlengen en geïsoleerd
uitvoeren. De buitenmaten van de berging blijven gehandhaafd, de binnenmaten
van de berging worden kleiner.
- Elektra aanpassingen volgens optietekeningen
- Er wordt vloerverwarming met ontwerptemperatuur van 15 graden geplaatst.
- Er wordt een naregeling voor de vloerverwarming geplaatst.
- De berging is standaard voorzien van een geïsoleerde systeemvloer met
cementdekvloer gelijk aan de woning.
- De wanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van een binnenspouwblad
(kalkzandsteen) met een luchtspouw en een isolatiewaarde gelijk aan de woning.
- De wanden worden behangklaar afgewerkt.
- De buitenzijde wordt metselwerk.
- Het dak wordt vervangen door een betondak (systeemvloer) en voorzien van
structuurspuitwerk.
- Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een natuurdak.
- De standaard loopdeur wordt uitgevoerd met geïsoleerde beglazing.
- De berging wordt natuurlijk geventileerd dmv een rooster in de achterdeur en
een ventilatie dakdoorvoer.

Uitvoering conform optietekening en technische omschrijving.

0.010.1.071
Berging isoleren en indelen met berging en 
werk-/speelkamer type D O 1 € 25.200,00 € ............
De standaard (halfsteens)berging geïsoleerd uitvoeren en indelen met een
berging en een werkkamer/speelkamer. De buitenmaten van de berging blijven
gehandhaafd, de binnenmaten worden kleiner.
- Er wordt een lichte scheidingswand geplaatst tussen de berging en een
werkkamer/speelkamer.
- In de lichte scheidingswand wordt een stalen montagekozijn geplaatst zonder
bovenlicht met een vlakke binnendeur voorzien van standaard beslag.
- De berging wordt verwarmd door vloerverwarming met een ontwerptemperatuur van
15 graden.
- De werk-/speelkamer wordt verwarmd door vloerverwarming met een
ontwerptemperatuur van 22 graden.
- Er wordt een naregeling voor de vloerverwarming in de werk-/speelkamer
geplaatst. Op deze naregeling wordt ook de berging aangestuurd. Op deze
naregeling wordt ook de berging aangestuurd.
- Tussen de werk-/speelkamer en de woning wordt een stalen montagekozijn
geplaatst zonder bovenlicht met een vlakke binnendeur voorzien van standaard
beslag.
- Het elektra wordt aangepast volgens optietekening.
- De berging en werk-speelruimte worden geventileerd middels de warmteterugwin
installatie. Hiervoor wordt een extra leidingkoker geplaatst in de slaapkamer
op de 1e verdieping en op de zolder.
- De berging is standaard voorzien van een geïsoleerde systeemvloer met
cementdekvloer gelijk aan de woning. De wand tussen de woning en berging wordt
uitgevoerd met 214mm dikke kalkzandsteenwand.
- De buitenwanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van een
binnenspouwblad (kalkzandsteen) met een luchtspouw en een isolatiewaarde gelijk
aan de woning.
- De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt.
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- De buitenzijde blijft metselwerk.
- Het dak wordt vervangen door een betondak (systeemvloer) en voorzien van
structuurspuitwerk.
- Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een natuurdak.
- De standaard glasdeur aan de achtergevel wordt vervangen door een kozijn met
een glasdeur en een zijlicht met geïsoleerde beglazing.

Uitvoering en materialisering conform optietekening en/of technische
omschrijving.
Bij deze optie komt er een koker op de 1e verdieping in slaapkamer 3.

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).

0.010.1.076
Berging verlengen met 1200mm, isoleren en indelen met 
berging en werk-/speelkamer type D O 1 € 45.765,00 € ............
De standaard (halfsteens)berging met 1,20 meter verlengen, isoleren en indelen
met een berging en werk-/speelkamer. De buitenmaten van de berging blijven
gehandhaafd, de binnenmaten van de berging worden aangepast.
- Er wordt een lichte scheidingswand geplaatst tussen de berging en een
werkkamer/speelkamer.
- In deze lichte scheidingswand wordt een stalen montagekozijn geplaatst zonder
bovenlicht met een vlakke binnendeur voorzien van standaard beslag.
- Tussen de werk-/speelkamer en de woning wordt een stalen montagekozijn
geplaatst zonder bovenlicht met een vlakke binnendeur voorzien van standaard
beslag.
- De berging wordt verwarmd door vloerverwarming met een ontwerptemperatuur van
15 graden.
- De werk-/speelkamer wordt verwarmd door vloerverwarming met een
ontwerptemperatuur van 22 graden.
- Er wordt een naregeling voor de vloerverwarming in de werk-/speelkamer
geplaatst. Op deze naregeling wordt ook de berging aangestuurd.
- Het elektra wordt aangepast volgens optietekening.
- De berging en werk-/speelkamer worden geventileerd middels de warmteterugwin
installatie. Hiervoor wordt een extra leidingkoker geplaatst in de slaapkamer
op de 1e verdieping en op de zolder.
- De berging is standaard voorzien van een geïsoleerde systeemvloer met
cementdekvloer gelijk aan de woning. De wand tussen de woning en berging wordt
uitgevoerd met 214mm dikke kalkzandsteenwand.
- De buitenwanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van een
binnenspouwblad (kalkzandsteen) met een luchtspouw en een isolatiewaarde gelijk
aan de woning.
- De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt.
- De buitenzijde blijft metselwerk.
- Het dak wordt vervangen door een betondak (systeemvloer) en voorzien van
structuurspuitwerk.
- Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een natuurdak.
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- De standaard glasdeur aan de achtergevel wordt vervangen door een kozijn met
een glasdeur en een zijlicht met geïsoleerde beglazing.

Uitvoering en materialisering conform optietekening en/of technische
omschrijving.

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).

0.010.1.081
Berging verlengen met 2400mm, isoleren en indelen met 
berging en werk-/speelkamer type D O 1 € 54.580,00 € ............
De standaard (halfsteens)berging met 2,40 meter verlengen, isoleren en indelen
met een berging en werk-/speelkamer. De buitenmaten van de berging blijven
gehandhaafd, de binnenmaten van de berging worden aangepast.
- Er wordt een lichte scheidingswand geplaatst tussen de berging en een
werkkamer/speelkamer.
- In de lichte scheidingswand wordt een stalen montagekozijn geplaatst zonder
bovenlicht met een vlakke binnendeur voorzien van standaard beslag.
- Tussen de werk-/speelkamer en de woning wordt een stalen montagekozijn
geplaatst zonder bovenlicht met een vlakke binnendeur voorzien van standaard
beslag.
- De berging wordt verwarmd door vloerverwarming met een ontwerptemperatuur van
15 graden.
- De werk-/speelkamer wordt verwarmd door vloerverwarming met een
ontwerptemperatuur van 22 graden.
- Er wordt een naregeling voor de vloerverwarming in de werk-/speelkamer
geplaatst. Op deze naregeling wordt ook de berging aangestuurd.
- Het elektra wordt aangepast volgens optietekening.
- De berging en werk-/speelkamer worden geventileerd middels de warmteterugwin
installatie. Hiervoor wordt een extra leidingkoker geplaatst in de slaapkamer
op de 1e verdieping en op de zolder.
- De berging is standaard voorzien van een geïsoleerde systeemvloer met
cementdekvloer gelijk aan de woning. De wand tussen de woning en berging wordt
uitgevoerd met 214mm dikke kalkzandsteenwand.
- De buitenwanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van een
binnenspouwblad (kalkzandsteen) met een luchtspouw en een isolatiewaarde gelijk
aan de woning.
- De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt.
- De buitenzijde blijft metselwerk.
- Het dak wordt vervangen door een betondak (systeemvloer) en voorzien van
structuurspuitwerk.
- Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een natuurdak.
- De standaard glasdeur aan de achtergevel wordt vervangen door een kozijn met
een glasdeur en een zijlicht met geïsoleerde beglazing.
.
Uitvoering en materialisering conform optietekening en/of technische
omschrijving.
.
Ten aanzien van de energieprestatie zal door bovenstaande optie of een
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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).

Indelingswijziging

0.040.1.200 Wisselen keuken en woonkamer - type D O 1 € 2.500,00 € ............
Het omwisselen van de positie van de keuken en de woonkamer.
- Het leidingwerk wordt volgens de optie 0-tekening van de keuken en
optieverkooptekening gerealiseerd.
- De WtW installatie wordt op deze verplaatsing aangepast.
- Elektra wordt aangepast volgens de optietekeningen.
- Extra installatiewijzigingen voor de keukeninstallatie worden apart in
rekening gebracht.
Uitvoering conform optietekening en technische omschrijving.

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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