
Optielijst type C - bungalow
Werk: 20-00338
Naam: 28 woningen Project Waterhoven
Type: Bungalow
BNR: 16 en 19

Bouwnummer
Koper(s) …
Datum 19-2-2021

Code Optieomschrijving Aantal Optieprijs Gekozen
OSC01 Schuifpui 810€               -€                  

Het vervangen van de dubbel openslaande deuren voor een schuifpui.
OSC02 Spiegelen van de dubbele deur of schuifpui 90€                 -€                  

Het loopdeel van de deur of schuifpui komt aan de andere kant.
OBV01 Berging vrijstaand in uw achtertuin 20.000€          -€                  

Vrijstaande berging op uw kavel? De onderheide berging van circa 3 bij 6 meter geeft u veel 

ruimte. De constructie is opgebouwd uit een houtskelet frame en is aan de buitenzijde 

bekleed met zwart-houten bekleding. Het platte dak wordt waterdicht gemaakt met 

bitumineuze dakbedekking. Er wordt in de berging geen isolatiemateriaal toegepast. De 

exacte locatie in overleg.

ODD01 Dubbele openslaande deur slaapkamer 2.800€            -€                  

Bij de vrijstaande bungalow komt de dubbele openslaande deur in de slaapkamer. Deze 

komt in de gevel. 

ODD02 Schuifpui slaapkamer 3.150€            -€                  

Het vervangen van de dubbel openslaande deur in de slaapkamer voor een schuifpui.
ODD03 Spiegelen van de dubbele deur of schuifpui slaapkamer 90€                 -€                  

Het loopdeel van de deur of schuifpui in de slaapkamer komt aan de andere kant.
OVE01 Veranda achter de woning 15.500€          -€                  

Een veranda over de breedte van de woning en 3 meter diep. Opgebouwd uit hardhouten 

kolommen van circa 14x14 cm op poeren. Dakconstructie van houten liggers en wit 

geschilderd multiplex plafond. Houten dakrand, wit geschilderd en met daktrim uitgevoerd. 

Dak met bitumineuze dakbedekking afgewerkt. De veranda is open, oftewel deze heeft geen 

zijwanden.

OVE01 Veranda in de tuin 18.000€          -€                  

Een veranda van 3x6 meter los in de tuin, locatie in overleg. Zonder elektra of andere 

installaties. De veranda is opgebouwd uit hardhouten kolommen op poeren. Dakconstructie 

van houten liggers en wit geschilderd multiplex plafond. Houten dakrand, wit geschilderd en 

met daktrim uitgevoerd. Dak met bitumineuze dakbedekking afgewerkt. De veranda is open, 

oftewel deze heeft geen zijwanden.

OCA01 Woning wordt casco uitgevoerd -14.000€        -€                  

Alle niet-dragende binnenwanden komen te vervallen. De woning wordt vanbinnen niet 

afgewerkt. Alle binnendeuren komen te vervallen. Wanden worden niet afgegipst, er wordt 

niet afgetimmerd of betegeld. De woningscheidende wand wordt i.v.m. brandveiligheid wel 

gegipst. Er wordt geen sanitair geleverd. Elektra is aanwezig in de vorm van losse kabels die 

uit het plafond/dak/wand hangen. KCT01 en KCB01 zijn hierin verwerkt.

OZO01 Extra zonnepanelen 560€               -€                  

Extra zonnepaneel, prijs per stuk aantal passing op het dak afhankelijk van uw gekozen 

opties. De zonnepanelen zijn minimaal 315 WP/paneel. Door het aantal panelen kan het zijn 

dat er een extra groep noodzakelijk gekozen moet worden. Dit wordt in koperskeuzelijst 

voor u verwerkt.

Totaal gekozen opties incl. BTW -€                  
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Deze optielijst dient ondertekend te worden en maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. Het is hierna niet meer mogelijk 

om aanvullende opties uit de optielijst in opdracht te geven.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Wij behouden het recht om eventuele wijzigingen in het BTW percentage te 

verrekenen.
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