
Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs incl. 
btw

Totaalprijs

Cascowijzigingen

Bouwkundig extern

1.010.1.000 Uitbouw 120 cm achtergevel 4,80 m1 - Type A O 1 € 12.500,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van mos/sedum dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee
verplaatst en de vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien een uitbouw gekoppeld
uitgevoerd wordt met de naastgelegen woning heeft dit voor u geen
prijsconsequenties.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

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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1.010.1.001 Uitbouw 120 cm achtergevel 5,70 m1 - Type B en E O 1 € 13.250,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van mos/sedum dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee
verplaatst en de vloerverwarming wordt doorgelegd. Indien een uitbouw gekoppeld
uitgevoerd wordt met de naastgelegen woning heeft dit voor u geen
prijsconsequenties.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.002 Uitbouw 120 cm achtergevel 6,00 m1 - Type C - 2^1kap O 1 € 13.750,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van mos/sedum dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee
verplaatst en de vloerverwarming wordt doorgelegd. . Indien een uitbouw
gekoppeld uitgevoerd wordt met de naastgelegen woning heeft dit voor u geen
prijsconsequenties.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.003 Uitbouw 120 cm achtergevel  6,80 m1 - Type D - vrijstaand O 1 € 14.250,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
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uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van mos/sedum dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee
verplaatst en de vloerverwarming wordt doorgelegd.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.008
Uitbouw 240 cm achtergevel 4,80 m1 met dubbele 
tuindeuren en 2 zijlichten - Type A O 1 € 18.950,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt een
gevelkozijn met dubbele tuindeuren en 2 zijlichten aangebracht. De begane
grondvloer en de langswanden worden doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van
de uitbouw wordt hetzelfde uitgevoerd als de rest van de woning. Het
betonplafond wordt doorgetrokken in de uitbouw en voorzien van
structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een
mos/sedum dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee verplaatst en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. In de woonkamer wordt een extra dubbele
wandcontactdoos geplaatst. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de
naastgelegen woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.009
Uitbouw 240 cm achtergevel 5,70 m1 met dubbele 
tuindeuren en 2 zijlichten - Type B en E O 1 € 20.500,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt een
gevelkozijn met dubbele tuindeuren en 2 zijlichten aangebracht. De begane
grondvloer en de langswanden worden doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van
de uitbouw wordt hetzelfde uitgevoerd als de rest van de woning. Het
betonplafond wordt doorgetrokken in de uitbouw en voorzien van
structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een
mos/sedum dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee verplaatst en de
vloerverwarming wordt doorgelegd. In de woonkamer wordt een extra dubbele
wandcontactdoos geplaatst. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de
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naastgelegen woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.010 Uitbouw 240 cm achtergevel 6,00 m1 - Type C - 2^1kap O 1 € 21.500,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van een mos/sedum dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee
verplaatst en de vloerverwarming wordt doorgelegd. In de woonkamer wordt een
extra dubbele wandcontactdoos geplaatst. Indien een uitbouw gekoppeld
uitgevoerd wordt met de naastgelegen woning heeft dit voor u geen
prijsconsequenties.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.011 Uitbouw 240 cm achtergevel 6,80 m1 - Type D - vrijstaand O 1 € 22.500,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning.
De gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden
doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde
uitgevoerd als de rest van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in
de uitbouw en voorzien van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd
en voorzien van een mos/sedum dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee
verplaatst en de vloerverwarming wordt doorgelegd. In de woonkamer wordt een
extra dubbele wandcontactdoos geplaatst.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
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.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.031 Zijuitbouw - Bouwnummer 6 - Type E - hoekwoning O 1 € 20.500,00 € ............
Het aanbrengen van een uitbouw met binnenwerkse maten van circa 2,15 x 4,20
meter aan de zijkant van de woning. In de zijgevel wordt het standaard
gevelkozijn aangebracht, in de voorgevel wordt een raamkozijn toegevoegd en aan
de achterkant van de uitbouw wordt een buitendeur toegevoegd. De begane
grondvloer en de langswanden worden doorgezet in de uitbouw. De buitengevel van
de uitbouw wordt hetzelfde uitgevoerd als de rest van de woning. Het
betonplafond wordt doorgetrokken in de uitbouw en voorzien van
structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van mos/sedum
dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee verplaatst en er komt 1 extra
dubbele wandcontactdoos bij. De vloerverwarming wordt doorgelegd. In het
plafond komt te plaatse van de doorbraak naar de zijgevel een stalen latei die
brandwerend afgetimmerd wordt. Te plaatse van de oplegging van de stalen balk
worden er 2 poeren geplaatst.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 6.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.032 Levensloopbestendige woning - Type D O 1 € 69.000,00 € ............
De standaard berging naast de woning vergroten, verbreden en isoleren zodat op
de begane grond een slaapkamer en badkamer gerealiseerd kunnen worden.
.
De berging/uitbouw wordt voorzien van een geisoleerde systeemvloer gelijk aan
de woning. De wanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van binnenwand
(kalkzandsteen)waarbij de isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De
buitengevel wordt voorzien van metselwerk. Het dak wordt vervangen door een
betondak voorzien van isolatie op afschot en mos/sedumdakbedekking.
.
De voorzijde van de ruimte blijft een afsluitbare berging voorzien van een
loopdeur. Waar nodig wordt de berging voorzien van ventilatieroosters. De
berging is voorzien van een kruipluik. De slaapkamer en badkamer zijn
bereikbaar vanuit de keuken/woonkamer.
.
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De badkamer is voorzien van een douchehoek met draingoot en glijstangset,
standaard wastafel, standaard wandcloset. De badkamer is voorzien van
vloerverwarming en een elektrische radiator voor bijverwarming. Er worden een
plafondlichtpunt en wandlichtpunt met schakelaar geplaatst. Naast de wastafel
is een dubbele wandcontactdoos geplaatst. De ruimte wordt mechanisch afgezogen.
De ruimte is voorzien van plafondspuitwerk met v-naden in het zicht en de
wanden zijn voorzien van standaard tegelwerk tot plafond. De vloer is voorzien
van standaard tegelwerk. De wasmachine en drogeraansluiting worden verplaatst
van zolder naar de badkamer.
.
De slaapkamer is voorzien van dubbele tuindeuren. De ruimte is verwarmd middels
vloerverwarming met ruimte-naregeling. De slaapkamer is verder uitgerust met
een lichtpunt met schakelaar, drie dubbele wandcontactdozen en een loze
leiding. De plafonds zijn voorzien van plafondspuitwerk met v-naden in het
zicht en de wanden zijn behangklaar afgewerkt.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energieneutraal.

1.010.1.034 Levensloopbestendige woning - Type D met uitbouw 120cm O 1 € 77.900,00 € ............
De standaard berging naast de woning vergroten, verbreden en isoleren zodat op
de begane grond een slaapkamer en badkamer gerealiseerd kunnen worden. De
achterzijde van de woning wordt met 120cm uitgebouwd.
.
De berging/uitbouw wordt voorzien van een geisoleerde systeemvloer gelijk aan
de woning. De wanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van binnenwand
(kalkzandsteen)waarbij de isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De
buitengevel wordt voorzien van metselwerk. Het dak wordt vervangen door een
betondak voorzien van isolatie op afschot en mos/sedumdakbedekking.
.
De voorzijde van de ruimte blijft een afsluitbare berging voorzien van een
loopdeur. Waar nodig wordt de berging voorzien van ventilatieroosters. De
berging is voorzien van een kruipluik. De slaapkamer en badkamer zijn
bereikbaar vanuit de keuken/woonkamer.
.
De badkamer is voorzien van een douchehoek met draingoot en glijstangset,
standaard wastafel, standaard wandcloset. De badkamer is voorzien van
vloerverwarming en een elektrische radiator voor bijverwarming. Er worden een
plafondlichtpunt en wandlichtpunt met schakelaar geplaatst. Naast de wastafel
is een dubbele wandcontactdoos geplaatst. De ruimte wordt mechanisch afgezogen.
De ruimte is voorzien van plafondspuitwerk met v-naden in het zicht en de
wanden zijn voorzien van standaard tegelwerk tot plafond. De vloer is voorzien
van standaard tegelwerk. De wasmachine en drogeraansluiting worden verplaatst
van zolder naar de badkamer.
.
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De slaapkamer is voorzien van dubbele tuindeuren. De ruimte is verwarmd middels
vloerverwarming met ruimte-naregeling. De slaapkamer is verder uitgerust met
een lichtpunt met schakelaar, drie dubbele wandcontactdozen en een loze
leiding. De plafonds zijn voorzien van plafondspuitwerk met v-naden in het
zicht en de wanden zijn behangklaar afgewerkt.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energieneutraal.
Uitvoering volgens optietekening.

1.010.1.036 Levensloopbestendige woning - Type D met uitbouw 240cm O 1 € 82.200,00 € ............
De standaard berging naast de woning vergroten, verbreden en isoleren zodat op
de begane grond een slaapkamer en badkamer gerealiseerd kunnen worden. De
achterzijde van de woning wordt met 240cm uitgebouwd.
.
De berging/uitbouw wordt voorzien van een geisoleerde systeemvloer gelijk aan
de woning. De wanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van binnenwand
(kalkzandsteen)waarbij de isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De
buitengevel wordt voorzien van metselwerk. Het dak wordt vervangen door een
betondak voorzien van isolatie op afschot en mos/sedumdakbedekking.
.
De voorzijde van de ruimte blijft een afsluitbare berging voorzien van een
loopdeur. Waar nodig wordt de berging voorzien van ventilatieroosters. De
berging is voorzien van een kruipluik. De slaapkamer en badkamer zijn
bereikbaar vanuit de keuken/woonkamer.
.
De badkamer is voorzien van een douchehoek met draingoot en glijstangset,
standaard wastafel, standaard wandcloset. De badkamer is voorzien van
vloerverwarming en een elektrische radiator voor bijverwarming. Er worden een
plafondlichtpunt en wandlichtpunt met schakelaar geplaatst. Naast de wastafel
is een dubbele wandcontactdoos geplaatst. De ruimte wordt mechanisch afgezogen.
De ruimte is voorzien van plafondspuitwerk met v-naden in het zicht en de
wanden zijn voorzien van standaard tegelwerk tot plafond. De vloer is voorzien
van standaard tegelwerk. De wasmachine en drogeraansluiting worden verplaatst
van zolder naar de badkamer.
.
De slaapkamer is voorzien van dubbele tuindeuren. De ruimte is verwarmd middels
vloerverwarming met ruimte-naregeling. De slaapkamer is verder uitgerust met
een lichtpunt met schakelaar, drie dubbele wandcontactdozen en een loze
leiding. De plafonds zijn voorzien van plafondspuitwerk met v-naden in het
zicht en de wanden zijn behangklaar afgewerkt.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
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.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energieneutraal.
Uitvoering volgens optietekening.

1.010.1.042 Geïsoleerde stenen berging - Type E, C en D (muv bnr 6) O 1 € 30.800,00 € ............
De standaard houten berging tegen de woning wijzigen in een geïsoleerde stenen
berging.
.
De berging wordt voorzien van een geïsoleerde systeemvloer gelijk aan de
woning. De wanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van binnenwand
(kalkzandsteen) isolatiewaarde gelijk aan de woning en een luchtspouw. De
buitenzijde wordt metselwerk gelijk aan de woning. Het dak wordt vervangen door
een betondak voorzien van isolatie op afschot en een mos/sedum dakbedekking. De
standaard glasdeur aan de achterkant wordt vervangen door een glasdeur met
isolatieglas en een zijlicht. De standaard deur aan de voorkant blijft
gehandhaafd. De vloer is voorzien van een cementdekvloer. De wanden zijn
behangklaar en het plafond wordt voorzien van spuitwerk. Er wordt een standaard
radiator met een ontwerptemperatuur van 15 graden geplaatst. Waar nodig wordt
de berging voorzien van ventilatieroosters.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

1.010.1.043
Geïsoleerde stenen berging met 5m2 berging en 
gebruiksruimte - Type E, C en D (muv bnr 6) O 1 € 34.800,00 € ............
De standaard houten berging tegen de woning wijzigen in een geïsoleerde stenen
berging. De berging wordt verdeeld in 2 ruimtes: 1x 5m2 berging aan de
voorzijde en een onbenoemde ruimte aan de achterzijde.
.
De gehele berging wordt voorzien van een geïsoleerde systeemvloer gelijk aan de
woning. De buitenwanden worden uitgevoerd als spouwwand voorzien van binnenwand
(kalkzandsteen) isolatiewaarde gelijk aan de woning en een luchtspouw. De
tussenwand wordt uitgevoerd als een lichte scheidingswand. De buitenzijde wordt
metselwerk, gelijk aan de woning. Het dak wordt vervangen door een betondak
voorzien van isolatie op afschot en dakbedekking. De standaard glasdeur aan de
achterkant wordt vervangen door een glasdeur met isolatieglas en een zijlicht.
De standaard deur aan de voorkant blijft gehandhaafd. De vloer is voorzien van
een cementdekvloer. De wanden zijn behangklaar en het plafond wordt voorzien
van spuitwerk. Er wordt in beide onbenoemde ruimtes vloerverwarming aangebracht
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met een ontwerptemperatuur van 15 gradenin de berging en 22 graden in de
onbenoemde ruimte. Waar nodig wordt de berging voorzien van ventilatieroosters.
In beide bergingen komt een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met
wisselschakelaar.
.
* Bij deze optie wordt géén doorgang met deurkozijn gerealiseerd van de woning
naar de berging. Indien gewenst kan er een extra keuze gemaakt worden voor
optie 2.040.1.011.
.
De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische
omschrijving. Dit is inclusief benodigde verzwaring van de warmtepomp en
benodigde vergroting van de MV-box voor de ventilatie.
.
Als u bovenstaande optie combineert met meerdere uitbreidingsopties zal de
verzwaring van de warmtepomp, de vergroting van de MV-box voor het
ventilatiesysteem en de eventuele gevolgen ten behoeve van de energieprestatie
van uw woning opnieuw beoordeeld dienen te worden. Indien niet toereikend
ontvangt u een aanvullende opgave voor aanpassing van de installatie.
.
Door het kiezen van bovenstaande optie is de woning niet meer energie neutraal.

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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