
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperskeuzelijst Hoofdopties 
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De Koperskeuzelijst 

Hoe de ideale woning eruit ziet, is geheel afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. Binnen de 

mogelijkheden van het seriematig bouwen, bieden wij u zoveel mogelijk ruimte voor een woning op maat. 

Deze mogelijkheden hebben we vertaald in de koperskeuzelijst. Door een keuze te maken uit de opties in 

deze lijst, kunt u uw woning al vóór oplevering aanpassen aan uw wensen. 

Procedure 

De makelaar bespreekt met u de hoofopties. U tekent voor de gewenste hoofdopties bij de makelaar. 

Daarna worden de koperskeuze tekeningen van uw woning inclusief de opgedragen hoofdopties 

opgesteld en aan u verzonden.  

Koperskeuzegesprek 

Om u als koper ondersteuning te bieden in het keuzeproces, heeft aannemersbedrijf Hoedemakers bouw 

en ontwikkeling een afdeling kopersbegeleiding. Uw kopersbegeleider neemt contact met u op om een 

afspraak te maken voor een koperskeuzegesprek. In dit gesprek worden alle opties (ruwbouw en afbouw) 

toegelicht. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, is een goede voorbereiding van het 

koperskeuzegesprek heel belangrijk. Daarom willen we u vragen om de koperskeuzelijsten met Ruw- en 

Afbouwopties goed door te nemen en eventuele vragen te noteren. Om vervolgens met behulp van de 

tekeningen en eventueel het Hoedemakers ‘meubelvel’ te bepalen hoe u de woning gaat inrichten, zodat 

duidelijk wordt of en waar bijvoorbeeld (extra) elektra nodig heeft. 

Showroombezoek 

Het is mogelijk om in de voor het project aangestelde showroom(s) een keuze te maken voor de keuken, 

het sanitair en tegelwerk. De gegevens van deze showroom(s) worden u tijdig kenbaar gemaakt. 

Sluitingsdatum 

De sluitingsdatum voor de hoofdopties is bij het tekenen van de koop-aannemingsovereenkomst bij de 

makelaar. Keuzes die u na de sluitingsdatum kenbaar maakt, worden niet meer in behandeling genomen. 

Betalingsregeling 

Voor koperskeuzes geldt de betalingsregeling zoals vermeld in de Koop-/ aannemingsovereenkomst:  

Voor de Hoofdopties geldt de onderstaande betalingsregeling: 

- 25% van de Hoofdopties wordt gedeclareed na sluitingsdatum Ruwbouwopties  

- 75% van de Hoofdopties wordt gedeclareed voor oplevering van uw woning 

In opdracht gegeven kopersopties zijn prijsvast tot einde werk, met uitzondering van eventuele 

wijzigingen in het Btw-tarief 

Ontbinding van de Koop-/ aannemingsovereenkomst, ontslaat u niet van de betalingsverplichting die 

voorkomt uit reeds in opdracht gegeven kopersopties. 



Optienummer Omschrijving Prijs per eenheid 
incl. BTW

HOOFDOPTIES
Hoofdopties

H01RB0 Uitbouw 1200 mm aan de achterzijde van de woning € 17.550,00
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw
over gehele breedte aan de achterzijde van de woning.
De indeling van de achtergevel blijft gelijk aan de standaard achtergevel.
De gemetselde buitengevel, betonnen platte dak, dakrandprofielen,
systeemvloer, kalkzandsteen en het betonplafond van de aanbouw zijn
gelijk aan de vergelijkbare onderdelen van de basiswoning en worden
afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
In deze optie is het aanpassen van de elektrische installatie en 
verwarmingsinstallatie inbegrepen. 
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1, 3 t/m 6, 8 t/m 11,
40 en 46
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H01RB1 Uitbouw 1200 mm aan de achterzijde van de woning € 16.300,00
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw
over gehele breedte aan de achterzijde van de woning.
De indeling van de achtergevel blijft gelijk aan de standaard achtergevel.
De gemetselde buitengevel, betonnen platte dak, dakrandprofielen,
systeemvloer, kalkzandsteen en het betonplafond van de aanbouw zijn
gelijk aan de vergelijkbare onderdelen van de basiswoning en worden
afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
In deze optie is het aanpassen van de elektrische installatie en 
verwarmingsinstallatie inbegrepen. 
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 7, 12 en 13
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H01RB2 Uitbouw 1200 mm aan de achterzijde van de woning € 16.300,00
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over
gehele breedte aan de achterzijde van de woning.
De indeling van de achtergevel blijft gelijk aan de standaard achtergevel.
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De gemetselde buitengevel, betonnen platte dak, dakrandprofielen,
systeemvloer, kalkzandsteen en het betonplafond van de aanbouw zijn
gelijk aan de vergelijkbare onderdelen van de basiswoning en worden
afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
In deze optie is het aanpassen van de elektrische installatie en 
verwarmingsinstallatie inbegrepen. 
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 14 t/m 17 en 41 t/m 45
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H01RB3 Uitbouw 1200 mm aan de achterzijde van de woning € 16.300,00
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning. 
Het standaard kozijn voorzien van dubbele deuren en één zijlicht, ter
plaatse van de achtergevel, wordt vervangen door een kozijn voorzien
van een enkele deur en één zijlicht.
De gemetselde buitengevel, betonnen platte dak, dakrandprofielen,
systeemvloer, kalkzandsteen en het betonplafond van de aanbouw en
de gewijzigde buitenkozijnen incl. deuren, beglazing, hang- en sluitwerk
zijn gelijk aan de vergelijkbare onderdelen van de basiswoning en worden
afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
In deze optie is het aanpassen van de elektrische installatie en 
verwarmingsinstallatie inbegrepen. 
Opmerkingen:
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie H30RB4 of H31RB4.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 18
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H02RB0 Uitbouw 2400 mm aan de achterzijde van de woning € 23.800,00
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw
over gehele breedte aan de achterzijde van de woning.
De indeling van de achtergevel blijft gelijk aan de standaard achtergevel.
De gemetselde buitengevel, betonnen platte dak, dakrandprofielen,
systeemvloer, kalkzandsteen en het betonplafond van de aanbouw zijn
gelijk aan de vergelijkbare onderdelen van de basiswoning en worden
afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
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kleuren zie de Technische Omschrijving.
In deze optie is het aanpassen van de elektrische installatie en
verwarmingsinstallatie inbegrepen.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1, 3 t/m 6, 8 t/m 11,
40 en 46
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H02RB1 Uitbouw 2400 mm aan de achterzijde van de woning € 23.500,00
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw
over gehele breedte aan de achterzijde van de woning.
De indeling van de achtergevel blijft gelijk aan de standaard achtergevel.
De gemetselde buitengevel, betonnen platte dak, dakrandprofielen,
systeemvloer, kalkzandsteen en het betonplafond van de aanbouw zijn
gelijk aan de vergelijkbare onderdelen van de basiswoning en worden
afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
In deze optie is het aanpassen van de elektrische installatie en
verwarmingsinstallatie inbegrepen.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 7, 12 en 13
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H02RB2 Uitbouw 2400 mm aan de achterzijde van de woning € 23.300,00
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over
gehele breedte aan de achterzijde van de woning.
De indeling van de achtergevel blijft gelijk aan de standaard achtergevel.
De gemetselde buitengevel, betonnen platte dak, dakrandprofielen,
systeemvloer, kalkzandsteen en het betonplafond van de aanbouw zijn
gelijk aan de vergelijkbare onderdelen van de basiswoning en worden
afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
In deze optie is het aanpassen van de elektrische installatie en
verwarmingsinstallatie inbegrepen.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 14 t/m 17 en 41 t/m 45
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
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Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H02RB3 Uitbouw 2400 mm aan de achterzijde van de woning € 22.700,00
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning.
Het standaard kozijn voorzien van dubbele deuren en één zijlicht, ter
plaatse van de achtergevel, wordt vervangen door een kozijn voorzien
van een enkele deur en één zijlicht.
De gemetselde buitengevel, betonnen platte dak, dakrandprofielen,
systeemvloer, kalkzandsteen en het betonplafond van de aanbouw en
de gewijzigde buitenkozijnen incl. deuren, beglazing, hang- en sluitwerk
zijn gelijk aan de vergelijkbare onderdelen van de basiswoning en worden
afgewerkt conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
In deze optie is het aanpassen van de elektrische installatie en
verwarmingsinstallatie inbegrepen.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie H30RB4 of H31RB4.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 18
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H09RA0 Indeling gemetselde berging (variant 1) € 19.700,00
Deze optie is inclusief:
- Kanteldeur wordt vervangen door pui met openslaande
  houten garagedeuren (gelijk aan optie H34RA0)
- De standaard achterdeur van de berging wordt gewijzigd
  in een deur met een groter glasoppervlak. Tevens wordt
  het kozijn vergroot door het toevoegen van een zijlicht.
- Extra 1 stuks standaard stalen (opdek) binnendeurkozijn
  met bovenlicht voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk tussen werkkamer en berging.
  Bovengenoemd bovenlicht wordt voorzien van een 
  fabrieksmatig wit afgelakt paneel.
- Aanbrengen extra afvoer Mechanische Ventilatie in de berging
- Aanbrengen vloerverwarming in werkkamer op basis van
  ruimtetemperatuur van 22 graden Celcius.
- Aanbrengen extra thermostaat in de werkkamer
- Aanbrengen vloerverwarming in de berging op basis van
  ruimtetemperatuur van 15 graden Celcius.
- Aanbrengen extra plafondlichtpunt x op wisselschakelaar x
  in de werkkamer
- Aanbrengen extra dubbele wandcontactdoos in werkkamer
- Verplaatsen dubbele wandcontactdoos in werkkamer (berging)
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- Verplaatsen enkelpolige schakelaar y t.b.v. buitenlichtpunt y
- Verplaatsen plafondlichtpunt z naar de berging.
- Verplaatsen gecombineerde wandcontactdoos/wisselschakelaar
  z naar de berging.
- Wanden werkkamer en berging worden behangklaar afgewerkt.
- Plafond werkkamer wordt voorzien van standaard spuitwerk
- Plafond berging wordt niet nader afgewerkt.
- Er wordt een doorbraak gemaakt tussen werk- en woonkamer
  met breedte van ca. 1800 mm.
- Om constructieve redenen wordt de achtergevel (deels) ca.  50 mm
  dikker worden uitgevoerd. Dit gaat ten koste van de woonkamer. 
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 12, 13  en 57 én
in combinatie met optionele uitbouw van 2,4 meter.
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H09RB0 Indeling gemetselde berging (variant 2) € 22.100,00
Deze optie is inclusief:
- Kanteldeur wordt vervangen door pui met openslaande
  houten garagedeuren (gelijk aan optie H34RA0)
- De standaard achterdeur van de berging wordt gewijzigd
  in een deur met een groter glasoppervlak. Tevens wordt
  het kozijn vergroot door het toevoegen van een zijlicht.
- Extra 1 stuks standaard stalen (opdek) binnendeurkozijn
  met bovenlicht voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk tussen werkkamer en berging.
  Bovengenoemd bovenlicht wordt voorzien van een
  fabrieksmatig wit afgelakt paneel.
- Aanbrengen extra afvoer Mechanische Ventilatie in de berging
- Aanbrengen vloerverwarming in werkkamer op basis van
  ruimtetemperatuur van 22 graden Celcius.
- Aanbrengen extra thermostaat in de werkkamer
- Aanbrengen vloerverwarming in de berging op basis van
  ruimtetemperatuur van 15 graden Celcius.
- Aanbrengen extra plafondlichtpunt x op wisselschakelaar x
  in de werkkamer
- Aanbrengen extra dubbele wandcontactdoos in werkkamer
- Verplaatsen dubbele wandcontactdoos in werkkamer (berging)
- Verplaatsen enkelpolige schakelaar y t.b.v. buitenlichtpunt y
- Verplaatsen plafondlichtpunt z naar de berging.
- Verplaatsen gecombineerde wandcontactdoos/wisselschakelaar
  z naar de berging.
- Wanden werkkamer en berging worden behangklaar afgewerkt.
- Plafond werkkamer wordt voorzien van standaard spuitwerk
- Plafond berging wordt niet nader afgewerkt.
- Er wordt een doorbraak gemaakt tussen werk- en woonkamer
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  met breedte van ca. 3200 mm.
- Om constructieve redenen wordt de achtergevel (deels) ca. 50 mm
  dikker worden uitgevoerd. Dit gaat ten koste van de woonkamer.
Opmerkingen:
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 12, 13 en 57 én
in combinatie met optionele uitbouw van 2,4 meter.
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG

H09RC0 Indeling gemetselde berging (variant 3) € 20.800,00
Deze optie is inclusief:
- Kanteldeur wordt vervangen door pui met openslaande
  houten garagedeuren (gelijk aan optie H34RA0)
- De standaard achterdeur van de  berging wordt gewijzigd
  in een deur met een groter glasoppervlak. Tevens wordt
  het kozijn vergroot door het toevoegen van een zijlicht.
- Extra 1 stuks standaard stalen (opdek) binnendeurkozijn
  zonder bovenlicht voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk tussen woon- en werkkamer.
  met bovenlicht voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk tussen werkkamer en berging.
  Bovengenoemd bovenlicht wordt voorzien van een
  fabrieksmatig wit afgelakt paneel.
- Aanbrengen extra toevoer Mechanische Ventilatie in werkkamer
- Aanbrengen extra afvoer Mechanische Ventilatie in de berging
- Aanbrengen vloerverwarming in werkkamer op basis van
  ruimtetemperatuur van 22 graden Celcius.
- Aanbrengen extra thermostaat in de werkkamer
- Aanbrengen vloerverwarming in de berging op basis van
  ruimtetemperatuur van 15 graden Celcius.
- Aanbrengen extra plafondlichtpunt x op wisselschakelaar x
  in de werkkamer
- Aanbrengen extra dubbele wandcontactdoos in werkkamer
- Verplaatsen dubbele wandcontactdoos in werkkamer (berging)
- Verplaatsen enkelpolige schakelaar y t.b.v. buitenlichtpunt y
- Verplaatsen plafondlichtpunt z naar de berging.
- Verplaatsen gecombineerde wandcontactdoos/wisselschakelaar
  z naar de berging.
- Wanden werkkamer en berging worden behangklaar afgewerkt.
- Plafond werkkamer wordt voorzien van standaard spuitwerk
- Plafond berging wordt niet nader afgewerkt.
Opmerkingen:
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 12, 13 en 57 én
in combinatie met optionele uitbouw van 2,4 meter.
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

Pagina 8 van 20



H12R00 Deur van woonkamer naar onverwarmde geïsoleerde berging € 2.350,00
Dit kozijn wordt uitgevoerd in hout (zonder bovenlicht) en wordt voorzien
van een stompe (buitenkwaliteit) deur met standaard binnendeurbeslag.
Opmerkingen:
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 12, 13 en 57 én
in combinatie met optionele uitbouw van 2,4 meter.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG van uw woning.

H25RB0 Wijzigen indeling eerste verdieping € 200,00
Deze optie is inclusief:
- Vervallen binnenwand tussen slaapkamer 1 en 3
- Verplaatsen binnenwand tussen slaapkamer 1 en 2
- Vervallen standaard binnendeurkozijn (compleet) van slaapkamer 3
- Verplaatsen schakelaar j in slaapkamer 3
- Verplaatsen plafondlichtpunt van slaapkamer 1
- Verplaatsen 2 stuks dubbele wandcontactdozen in slaapkamer 1/3
- Verplaatsen loze leiding in slaapkamer 1
- Vervallen thermostaat van slaapkamer 3
- Verplaatsen thermostaat van slaapkamer 1
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1 t/m 13, 40 en 46

H25RB1 Wijzigen indeling eerste verdieping € 200,00
Deze optie is inclusief:
- Vervallen binnenwand tussen slaapkamer 1 en 3
- Verplaatsen binnenwand tussen slaapkamer 1 en 2
- Vervallen standaard binnendeurkozijn (compleet) van slaapkamer 3
- Verplaatsen schakelaar j in slaapkamer 3
- Verplaatsen plafondlichtpunt van slaapkamer 1
- Verplaatsen 2 stuks dubbele wandcontactdozen in slaapkamer 1/3
- Verplaatsen loze leiding in slaapkamer 1
- Vervallen thermostaat van slaapkamer 3
- Verplaatsen thermostaat van slaapkamer 1
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 57

H26RK1 Splitsen 2de verdieping in overloop, techn. ruimte en zolder € 8.800,00
Deze optie is inclusief:
- Leveren en aanbrengen extra binnenwanden, materiaal en afwerking
  gelijk aan de overige binnenwanden.
- Leveren en aanbrengen 1 stuks standaard stalen (opdek) binnendeur-
  kozijn, zonder bovenlicht, voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk.
- Vervallen van traphek aan korte zijde van de trap.
- Verplaatsen wandlichtpunt i naar de nieuwe overloop.
- Verplaatsen gecombineerde wandcontactdoos/wisselschakelaar t.b.v.
  wandlichtpunt i naar de nieuwe overloop.
- Aanbrengen wandlichtpunt r op enkelpolige schakelaar r op zolder.
- Bovengenoemde schakelaar r wordt uitgebreid met een enkele
  wandcontactdoos.
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- Aanbrengen 2 stuks dubbele wandcontactdozen op zolder.
- Verplaatsen thermostaat op zolder.
- De vloerverwarming op zolder, op basis van 22°C ruimtetemperatuur,
  wordt geregeld middels de verplaatste thermostaat.
  De vloerverwarming op de overloop kan niet separaat worden geregeld.
  Deze staat aan als er ergens in de woning warmte wordt gevraagd.
Opmerkingen:
De middels deze optie ontstane zolder voldoet niet aan de voor een slaap-
kamer geldende bouwbesluiteisen ten aanzien van de ventilatie!
Daarbij wordt deze ook niet gerekend als extra slaapkamer voor het
bepalen van de inhoud van de boiler!
Wilt u deze ruimte gaan gebruiken als slaapkamer, studeerkamer o.i.d.
bespreek dit dan nadrukkelijk tijdens uw koperskeuzegesprek (Ruwbouw).
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer  1 t/m 5, 7 t/m 13 en 40

H26RK2 Splitsen 2de verdieping in overloop, techn. ruimte en zolder € 8.400,00
Deze optie is inclusief:
- Leveren en aanbrengen extra binnenwanden, materiaal en afwerking
  gelijk aan de overige binnenwanden.
- Leveren en aanbrengen 1 stuks standaard stalen (opdek) binnendeur-
  kozijn, zonder bovenlicht, voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk.
- Vervallen van traphek aan lange en korte zijde van de trap.
- Verplaatsen wandlichtpunt j naar de nieuwe overloop.
- Verplaatsen gecombineerde wandcontactdoos/wisselschakelaar t.b.v.
  wandlichtpunt j naar de nieuwe overloop.
- Aanbrengen wandlichtpunt r op enkelpolige schakelaar r op zolder.
- Bovengenoemde schakelaar r wordt uitgebreid met een enkele
  wandcontactdoos.
- Aanbrengen 2 stuks dubbele wandcontactdozen op zolder.
- Verplaatsen thermostaat op zolder.
- De vloerverwarming op zolder, op basis van 22°C ruimtetemperatuur,
  wordt geregeld middels de verplaatste thermostaat.
  De vloerverwarming op de overloop kan niet separaat worden geregeld.
  Deze staat aan als er ergens in de woning warmte wordt gevraagd.
Opmerkingen:
De middels deze optie ontstane zolder voldoet niet aan de voor een slaap-
kamer geldende bouwbesluiteisen ten aanzien van ventilatie!
Voor bouwnummer 18 geldt dat ontstane zolder niet voldoet aan de voor
een slaapkamer geldende bouwbesluiteisen ten aanzien van geluid.
Wilt u deze ruimte gaan gebruiken als slaapkamer, studeerkamer o.i.d.
bespreek dit dan nadrukkelijk tijdens uw koperskeuzegesprek (Ruwbouw).
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer  14 t/m 18 en 41 t/m 45.

H26RK3 Splitsen 2de verdieping in overloop, techn. ruimte en slaapkamer € 10.700,00
Deze optie is inclusief:
- Leveren en aanbrengen extra binnenwanden, materiaal en afwerking
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  gelijk aan de overige binnenwanden.
- Leveren en aanbrengen 1 stuks standaard stalen (opdek) binnendeur-
  kozijn, zonder bovenlicht, voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk.
- Vervallen van traphek aan korte zijde van de trap.
- Verplaatsen wandlichtpunt i naar de nieuwe overloop.
- Verplaatsen gecombineerde wandcontactdoos/wisselschakelaar t.b.v.
  wandlichtpunt i naar de nieuwe overloop.
- Aanbrengen wandlichtpunt r op enkelpolige schakelaar r in slaapkamer 4.
- Bovengenoemde schakelaar r wordt uitgebreid met een enkele
  wandcontactdoos.
- Aanbrengen 2 stuks dubbele wandcontactdozen in slaapkamer 4.
- Verplaatsen thermostaat naar  in slaapkamer 4.
- De vloerverwarming in slaapkamer 4, op basis van 22°C ruimtetemperatuur,
  wordt geregeld middels de verplaatste thermostaat.
  De vloerverwarming op de overloop kan niet separaat worden geregeld.
  Deze staat aan als er ergens in de woning warmte wordt gevraagd.
- Upgrade boiler van 186 naar 280 liter. Deze boiler heeft een hoger 
  energieverbruik dan de standaard (186 liter) boiler.
- Upgrade van de WTW-unit
- Aanbrengen extra toevoer Mechanische Ventilatie in slaapkamer 4, middels
  wandventiel op de wand tussen slaapkamer 4 en de technische ruimte.
  Het benodigde leidingwerk in de technische ruimte wordt opbouw (in het
  zicht) aangebracht.
Opmerkingen:
Voor bouwnummer 1 geldt dat deze optie alleen mogelijk is in combinatie
met optie H61RBL (Dakraam Links t.p.v. achtergevel van woning)
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer  1 t/m 5, 7 t/m 13 en 40
Slaapkamer 4 voldoet al dan niet met behulp van de krijtstreepmethode  
aan de eisen uit het Bouwbesluit geldend voor een slaapkamer.

H26RK4 Splitsen 2de verdieping in overloop, techn. ruimte en slaapkamer € 9.600,00
Deze optie is inclusief:
- Leveren en aanbrengen extra binnenwanden, materiaal en afwerking
  gelijk aan de overige binnenwanden.
- Leveren en aanbrengen 1 stuks standaard stalen (opdek) binnendeur-
  kozijn, zonder bovenlicht, voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk.
- Vervallen van traphek aan lange en korte zijde van de trap.
- Verplaatsen wandlichtpunt j naar de nieuwe overloop.
- Verplaatsen gecombineerde wandcontactdoos/wisselschakelaar t.b.v.
  wandlichtpunt j naar de nieuwe overloop.
- Aanbrengen wandlichtpunt r op enkelpolige schakelaar r in slaapkamer 3.
- Bovengenoemde schakelaar r wordt uitgebreid met een enkele
  wandcontactdoos.
- Aanbrengen 2 stuks dubbele wandcontactdozen in slaapkamer 3.
- Verplaatsen thermostaat naar slaapkamer 3.
- De vloerverwarming in slaapkamer 3, op basis van 22°C ruimtetemperatuur,
  wordt geregeld middels de verplaatste thermostaat.
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  De vloerverwarming op de overloop kan niet separaat worden geregeld.
  Deze staat aan als er ergens in de woning warmte wordt gevraagd.
- Upgrade van de WTW-unit
- Aanbrengen extra toevoer Mechanische Ventilatie in slaapkamer 3, middels
  wandventiel op de wand tussen slaapkamer 3 en de technische ruimte.
  Het benodigde leidingwerk in de technische ruimte wordt opbouw (in het
  zicht) aangebracht.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer  14 t/m 17 en 41 t/m 45.
Slaapkamer 3 voldoet al dan niet met behulp van de krijtstreepmethode
aan de eisen uit het Bouwbesluit geldend voor een slaapkamer.

H26RK5 Splitsen 2de verdieping in overloop, techn. ruimte en slaapkamer € 9.600,00
Deze optie is inclusief:
- Leveren en aanbrengen extra binnenwanden, materiaal en afwerking
  gelijk aan de overige binnenwanden.
- Leveren en aanbrengen 1 stuks standaard stalen (opdek) binnendeur-
  kozijn, zonder bovenlicht, voorzien van standaard (opdek) binnendeur,
  beslag en hang- en sluitwerk.
- Vervallen van traphek aan lange en korte zijde van de trap.
- Verplaatsen wandlichtpunt j naar de nieuwe overloop.
- Verplaatsen gecombineerde wandcontactdoos/wisselschakelaar t.b.v.
  wandlichtpunt j naar de nieuwe overloop.
- Aanbrengen wandlichtpunt r op enkelpolige schakelaar r in slaapkamer 3.
- Bovengenoemde schakelaar r wordt uitgebreid met een enkele
  wandcontactdoos.
- Aanbrengen 2 stuks dubbele wandcontactdozen in slaapkamer 3.
- Verplaatsen thermostaat naar slaapkamer 3.
- De vloerverwarming in slaapkamer 3, op basis van 22°C ruimtetemperatuur,
  wordt geregeld middels de verplaatste thermostaat.
  De vloerverwarming op de overloop kan niet separaat worden geregeld.
  Deze staat aan als er ergens in de woning warmte wordt gevraagd.
- Upgrade van de WTW-unit
- Aanbrengen extra toevoer Mechanische Ventilatie in slaapkamer 3, middels
  wandventiel op de wand tussen slaapkamer 3 en de technische ruimte.
  Het benodigde leidingwerk in de technische ruimte wordt opbouw (in het
  zicht) aangebracht.
- Het kozijn voorzien van een draaikiepraam in de linker zijgevel wordt 
  vervangen door een raamkozijn met vastglas.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 18.
Slaapkamer 3 voldoet al dan niet met behulp van de krijtstreepmethode
aan de eisen uit het Bouwbesluit geldend voor een slaapkamer.

H28RC0 Dakterras (Patio-Hoekwoning): OP AANVRAAG
Deze optie is inclusief:
- Stalen spijlenhekwerk als balustrade. materiaal, afwerking
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  en kleur gelijk aan hekwerk ter plaatse van de voorgevel.
- Privacy-scherm. Uitvoering nader te bepalen.
- Aanbrengen extra deurkozijn ter plaatse van de achtergevel.
- Aanbrengen betontegels 40x40 cm op tegeldragers
- Aanbrengen trede(n) voor het kozijn in de badkamer i.v.m.
  hoogte verschil.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 47, 50, 51 en 56
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H28RC1 Dakterras (Patio-Tussenwoning): OP AANVRAAG
Deze optie is inclusief:
- Stalen spijlenhekwerk als balustrade. materiaal, afwerking
  en kleur gelijk aan hekwerk ter plaatse van de voorgevel.
- Privacy-scherm. Uitvoering nader te bepalen.
- Aanbrengen extra deurkozijn ter plaatse van de achtergevel.
- Aanbrengen betontegels 40x40 cm op tegeldragers
- Aanbrengen trede(n) voor het kozijn in de badkamer i.v.m.
  hoogte verschil.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 48, 49 en 52 t/m 55
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H30RB1 Pui met openslaande deuren en 2 zijlichten i.p.v. st. raamkozijn € 9.300,00
Het standaard raamkozijn ter plaatse van de zijgevel wordt vervangen
door kozijn voorzien van dubbele deuren en twee zijlichten.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welke deur als loopdeur wordt uitgevoerd.
Aanbrengen extra buitenwandlichtpunt (zonder armatuur) op
enkelpolige schakelaar ter plaatse van de zijgevel nabij het kozijn.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.
Advies:
Breng na het aanbrengen van de bestrating (terras) twee deurvastzetters
aan. De deurvastzetters zorgen er niet alleen voor dat uw deur niet dicht
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valt, ze voorkomen ook dat de deur gaat klapperen als het gaat waaien.
Een deurvastzetter zet de deur namelijk letterlijk vast, waardoor deze
niet meer kan bewegen.

H30RB2 Pui met openslaande deuren en 2 zijlichten i.p.v. st. raamkozijn € 9.300,00
Het standaard raamkozijn ter plaatse van de zijgevel wordt vervangen
door kozijn voorzien van dubbele deuren en twee zijlichten.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welke deur als loopdeur wordt uitgevoerd.
Aanbrengen extra buitenwandlichtpunt (zonder armatuur) op
enkelpolige schakelaar ter plaatse van de zijgevel nabij het kozijn.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 46
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.
Advies:
Breng na het aanbrengen van de bestrating (terras) twee deurvastzetters
aan. De deurvastzetters zorgen er niet alleen voor dat uw deur niet dicht
valt, ze voorkomen ook dat de deur gaat klapperen als het gaat waaien.
Een deurvastzetter zet de deur namelijk letterlijk vast, waardoor deze
niet meer kan bewegen.

H30RB3 Pui met openslaande deuren en 2 zijlichten i.p.v. st. raamkozijn € 7.800,00
Het standaard raamkozijn ter plaatse van de zijgevel wordt vervangen
door kozijn voorzien van dubbele deuren en twee zijlichten.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welke deur als loopdeur wordt uitgevoerd.
Aanbrengen extra buitenwandlichtpunt (zonder armatuur) op
enkelpolige schakelaar ter plaatse van de zijgevel nabij het kozijn.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 57
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.
Advies:
Breng na het aanbrengen van de bestrating (terras) twee deurvastzetters 
aan. De deurvastzetters zorgen er niet alleen voor dat uw deur niet dicht
valt, ze voorkomen ook dat de deur gaat klapperen als het gaat waaien.
Een deurvastzetter zet de deur namelijk letterlijk vast, waardoor deze
niet meer kan bewegen.
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H30RB4 Pui met openslaande deuren en één zijlicht i.p.v. st. raamkozijn € 8.100,00
Het standaard raamkozijn ter plaatse van de zijgevel wordt vervangen
door kozijn voorzien van dubbele deuren en één zijlicht.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welke deur als loopdeur wordt uitgevoerd.
Aanbrengen extra buitenwandlichtpunt (zonder armatuur) op
enkelpolige schakelaar ter plaatse van de zijgevel nabij het kozijn.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 18
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.
Advies:
Breng na het aanbrengen van de bestrating (terras) twee deurvastzetters
aan. De deurvastzetters zorgen er niet alleen voor dat uw deur niet dicht
valt, ze voorkomen ook dat de deur gaat klapperen als het gaat waaien.
Een deurvastzetter zet de deur namelijk letterlijk vast, waardoor deze
niet meer kan bewegen.

H30RSL Spiegelen (optionele) pui met openslaande deuren (Links) € 0,00
De (van buitenaf gezien) linker deur wordt als loopdeur uitgevoerd.
Opmerking:
Exclusief verplaatsing lichtschakelaars (E01A00).

H30RSR Spiegelen (optionele) pui met openslaande deuren (Rechts) € 0,00
De (van buitenaf gezien) rechter deur wordt als loopdeur uitgevoerd.
Opmerking:
Exclusief verplaatsing lichtschakelaars (E01A00).

H31RA0 Schuifpui i.p.v. st. pui met openslaande deuren en 2 zijlichten € 5.700,00
De standaard pui met twee openslaande deuren en twee zijlichten
ter plaatse van de achtergevel wordt vervangen door een schuifpui,
die zowel van binnen als van buiten te openen en afsluitbaar is.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welk deel schuivend wordt uitgevoerd.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1 t/m 13, 40, 46 en 57
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.
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H31RA1 Schuifpui i.p.v. st. pui met openslaande deuren en één zijlicht € 6.800,00
De standaard pui met twee openslaande deuren en één zijlicht 
ter plaatse van de achtergevel wordt vervangen door een schuifpui,
die zowel van binnen als van buiten te openen en afsluitbaar is.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welk deel schuivend wordt uitgevoerd.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 14 t/m 18 en 41 t/m 45
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H31RB1 Schuifpui i.p.v. standaard raamkozijn € 12.900,00
Het standaard raamkozijn ter plaatse van de zijgevel wordt  
vervangen door een schuifpui, die zowel van binnen als van 
buiten te openen en afsluitbaar is.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welk deel schuivend wordt uitgevoerd.
Aanbrengen extra buitenwandlichtpunt (zonder armatuur) op
enkelpolige schakelaar ter plaatse van de zijgevel nabij schuifpui.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H31RB2 Schuifpui i.p.v. standaard raamkozijn € 12.900,00
Het standaard raamkozijn ter plaatse van de zijgevel wordt  
vervangen door een schuifpui, die zowel van binnen als van 
buiten te openen en afsluitbaar is.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welk deel schuivend wordt uitgevoerd.
Aanbrengen extra buitenwandlichtpunt (zonder armatuur) op
enkelpolige schakelaar ter plaatse van de zijgevel nabij schuifpui.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 46
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.
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H31RB3 Schuifpui i.p.v. standaard raamkozijn € 11.800,00
Het standaard raamkozijn ter plaatse van de zijgevel wordt  
vervangen door een schuifpui, die zowel van binnen als van 
buiten te openen en afsluitbaar is.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welk deel schuivend wordt uitgevoerd.
Aanbrengen extra buitenwandlichtpunt (zonder armatuur) op
enkelpolige schakelaar ter plaatse van de zijgevel nabij schuifpui.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 57
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H31RB4 Schuifpui (smal) i.p.v. standaard raamkozijn € 7.800,00
Het standaard raamkozijn ter plaatse van de zijgevel wordt  
vervangen door een schuifpui, die zowel van binnen als van 
buiten te openen en afsluitbaar is.
Voor omschrijving bovengenoemde onderdelen, materialisering en
kleuren zie de Technische Omschrijving.
Zie de verkooptekening voor welk deel schuivend wordt uitgevoerd.
Aanbrengen extra buitenwandlichtpunt (zonder armatuur) op 
enkelpolige schakelaar ter plaatse van de zijgevel nabij schuifpui.
Opmerkingen:
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 18
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H31RSL Spiegelen optionele schuifpui (Links) € 0,00
Middels deze optie wordt de pui gespiegeld uitgevoerd, waardoor
het (van buitenaf gezien) linker deel het schuivende deel wordt.
Opmerking:
Exclusief verplaatsing lichtschakelaars (E01A00).
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met opdracht voor de 
optionele schuifpui.

H31RSR Spiegelen optionele schuifpui (Rechts) € 0,00
Middels deze optie wordt de pui gespiegeld uitgevoerd, waardoor
het (van buitenaf gezien) rechter deel het schuivende deel wordt.
Opmerking:
Exclusief verplaatsing lichtschakelaars (E01A00).
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Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met opdracht voor de
optionele schuifpui.

H34RA0 Houten kozijn met 2 openslaande deuren i.p.v. st. kanteldeur € 6.250,00
Het plaatsen van een gevelkozijn met dubbele houten vlakke
plaatdeuren in plaats van de basis kanteldeur in de berging.
De deur aan de woningzijde wordt als loopdeur uitgevoerd.
Materiaal, afwerking en kleur van dit kozijn is gelijk aan de 
overige buitenkozijnen. Materiaal, afwerking en kleur van de 
dubbele deuren is gelijk aan de standaard buitendeur.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Opmerking:
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 12, 13 en 57.
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.

H34RB0 Sectionaaldeur i.p.v. stalen kanteldeur € 2.950,00
Het plaatsen van een geïsoleerde sectionaaldeur in dezelfde
kleur als de standaard kanteldeur.
Opmerkingen:
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 12, 13 en 57.
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.

H34RC0 Electrische opener t.b.v. kanteldeur of optionele sectionaaldeur € 1.550,00
Dit betreft het wijzigen van de uitvoering/bediening van de kantel- of
sectionaaldeur t.p.v. de gemetselde berging, door het leveren en 
aanbrengen van een elektrische deuropener, met afstandbediening (één
handzender), inclusief noodontkoppeling.
Opmerkingen:
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2, 12, 13 en 57.

H61RB0 Dakraam t.p.v. achtergevel van woning € 1.600,00
Dit betreft een dakraam met afmeting ca. 1140x1400 mm.
Opmerkingen:
Positie van het dakraam op de (optie) verkooptekening is
indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat, 
constructie en/of aanwezige installaties wordt afgestemd.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2 t/m 5,
7 t/m 18 en 40 t/m 45
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.
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H61RBL Dakraam (LINKS) t.p.v. achtergevel van woning € 1.600,00
Dit betreft een dakraam met afmeting ca. 1140x1400 mm, dat
(van buitenaf gezien) links in het dak wordt geplaatst. 
Opmerkingen:
Positie van het dakraam op de (optie) verkooptekening is
indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat, 
constructie en/of aanwezige installaties wordt afgestemd.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1.
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H61RBR Dakraam (RECHTS) t.p.v. achtergevel van woning € 1.600,00
Dit betreft een dakraam met afmeting ca. 1140x1400 mm, dat
(van buitenaf gezien) rechts in het dak wordt geplaatst. 
Opmerkingen:
Positie van het dakraam op de (optie) verkooptekening is
indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat, 
constructie en/of aanwezige installaties wordt afgestemd.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1.
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H61RG0 Groter dakraam t.p.v. achtergevel van woning € 700,00
In plaats van het kleine standaard dakraam wordt een
groter dakraam met afmeting ca. 1140x1400 mm geplaatst.
Opmerkingen:
Positie van het dakraam op de (optie) verkooptekening is
indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat, 
constructie en/of aanwezige installaties wordt afgestemd.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 2 t/m 5,
7 t/m 18 en 40 t/m 45
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H61RLL Dakraam t.p.v. linker zijgevel van woning (Links) € 1.600,00
Dit betreft een dakraam met afmeting ca. 1140x1400 mm, 
dat (van buitenaf gezien) links in het dak t.p.v. de linker
zijgevel wordt geplaatst.
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Opmerkingen:
Positie van het dakraam op de (optie) verkooptekening is
indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat, 
constructie en/of aanwezige installaties wordt afgestemd.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 57
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H61RLR Dakraam t.p.v. linker zijgevel van woning (Rechts) € 1.600,00
Dit betreft een dakraam met afmeting ca. 1140x1400 mm, 
dat (van buitenaf gezien) rechts in het dak t.p.v. de linker
zijgevel wordt geplaatst.
Opmerkingen:
Positie van het dakraam op de (optie) verkooptekening is
indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat, 
constructie en/of aanwezige installaties wordt afgestemd.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 57
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.

H66RD0 Dakkapel achterzijde woning inclusief vervallen dakraam € 10.200,00
Deze dakkapel wordt uitgevoerd als een prefab houten
dakkapel bekleed met beplating. Afmeting ca. 2,3x1,7 meter
(buitenzijde). Voor omschrijving, materialisering en kleuren 
van dak en kozijnen, zie de Technische Omschrijving.
De zijwanden worden aan de binnen- en onderzijde bekleed
met dezelfde groen/ bruine plaat als het hellende dak.
Deze optie is inclusief het vervallen van het standaard dakraam.
Opmerkingen:
Positie van de dakkapel op de (optie) verkooptekening is
indicatief en kan afwijken daar deze op pannenmaat,
constructie en/of aanwezige installaties wordt afgestemd.
Een en ander conform (optie) verkooptekening.
Deze optie is van toepassing op bouwnummer 1 t/m 5,
7 t/m 18 en 40 t/m 45
Deze optie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
Gemeente Meierijstad aangeboden.
Deze optie heeft mogelijk een negatieve invloed op de BENG
van uw woning.
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