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16.500,00

17.500,00

Uitbouwen

Optie

Koperskeuzelijst ruwbouwopties t.b.v. de woningen

Projectnr. 26380
Omschrijving Waddinxveen - Cottage Park 84 woningen
Datum 3-7-2020
Bedrijf Kroon en De Koning B.V.

Aangezien het project nog in ontwikkeling is, zijn de optieprijzen nog niet

definitief vastgesteld. Om u toch alvast een indicatie te geven van de

mogelijkheden en de bijhorende kosten is deze lijst samengesteld. Het is

mogelijk dat de uiteindelijke optieomschrijving of -prijzen afwijken van deze lijst.

plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 1200mm.

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter

R 113 Uitbouw achterzijde 1,2 m - Standaard indeling - 

beukmaat 5,4m (Eengezinswon 5,40)

naar de nieuwe positie;

- het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding(en) in de woonkamer verschuiven

zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk en geisoleerde dakbedekking;

- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot;

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;

mee naar achteren;

- de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd;

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter

plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 1200mm.

R 115 Uitbouw achterzijde 1,2 m - Standaard indeling - 

beukmaat 6,0m (Herenhuizen & 2^1kapwon)

- bij de woningen met een standaard garage aan de woning, verplaatst de

achterdeur van de garage met de uitbouw mee;

- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee

naar de nieuwe positie;

- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,

zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk en geisoleerde dakbedekking;

- het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding(en) in de woonkamer verschuiven

mee naar achteren;

Pagina  1 van 35



:
:
:
:

Prijs Euro incl. BTWOptie

Koperskeuzelijst ruwbouwopties t.b.v. de woningen

Projectnr. 26380
Omschrijving Waddinxveen - Cottage Park 84 woningen
Datum 3-7-2020
Bedrijf Kroon en De Koning B.V.

23.000,00

25.000,00

verwarmen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot;

- de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd;

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 2400mm.

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter

R 123 Uitbouw achterzijde 2,4 m - Standaard indeling - 

beukmaat 5,4m (Eensgezinswon)

naar de nieuwe positie;

- aanbrengen extra lichtpunt met schakelaar in de uitbouw;

zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk en geisoleerde dakbedekking;

- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,

verwarmen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot;

- de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd;

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

- aanbrengen van 2 extra dubbele wandcontactdozen en een loze leiding in de

uitbouw;

plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 2400mm.

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter

R 125 Uitbouw achterzijde 2,4 m - Standaard indeling - 

beukmaat 6,0m (Herenhuizen & 2^1kapwon)

naar de nieuwe positie;

- bij de woningen met een standaard garage aan de woning, verplaatst de

zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk en geisoleerde dakbedekking;

- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,

- aanbrengen van 2 extra dubbele wandcontactdozen en een loze leiding in de

uitbouw;

achterdeur van de garage met de uitbouw mee;

- aanbrengen extra lichtpunt met schakelaar in de uitbouw;
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-500,00

-1.000,00

1.925,00

2.950,00

- de positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd;

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

Indien de buren ook kiezen voor een uitbouw van 1,2 m of 2,4 m dan vervalt aan

R 140 Geschakelde uitbouw 1,2 m

verwarmen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot;

R 240 Geschakelde uitbouw 2,4 m

sluitingsdatum door de kopersbegeleider verwerkt.

deze zijde de kopgevel. Mochten beide buren (bij een tussenwoning) kiezen voor

een uitbouw dan vervallen er dus twee kopgevels. Deze optie wordt na de

R 250 Vergroten vrijstaande berging 3x3m1 

uitbouw dan vervallen er dus twee kopgevels. Deze optie wordt na de

sluitingsdatum door de kopersbegeleider verwerkt.

Indien de buren ook kiezen voor een uitbouw van 2,4 m dan vervalt aan deze

zijde de kopgevel. Mochten beide buren (bij een tussenwoning) kiezen voor een

Gevelwijzigingen

Bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en

optietekening.

De standaard berging vergroten van 2x3mtr naar 3x3mtr.

achtergevel i.p.v. het dubbele deurkozijn met zijlichten:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

Leveren en aanbrengen 2 stuks kozijnpuien voorzien van dubbele deuren in de

G 120 2 stel dubbele deuren in de achtergevel

optietekening;

- verplaatsen buitenlichtpunt en schakelaar.

- aanpassen prefab betonnen casco incl. metselwerk en lateien;

- leveren en aanbrengen 2 stuks kozijnpuien voorzien van dubbele deuren conform

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- vervallen van het standaard dubbele deurkozijn met zijlichten;
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1.500,00

795,00

85,00

725,00

het dubbele deurenkozijn met zijlichten:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

Leveren en aanbrengen schuifpui voorzien zijlichten in de achtergevel i.p.v.

G 130 Schuifpui in achtergevel

De schuifpui is van buitenaf ook te openen.

- leveren en aanbrengen schuifpui voorzien van zijlichten incl. hang- en

sluitwerk conform optietekening;

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- vervallen van het standaard dubbele deurenkozijn met zijlichten;

type Novoport IV (tandriem).

Inclusief 2 stuks 3-kanaals handzenders;

Novoferm sectionaaldeur ISO-20 voorzien van elektrische zijrail aandrijving

G 415 Sectionaaldeur electrisch bedienbaar

G 420 Extra 3-kanaals handzender

Inclusief geïntegreerde drukknop

inclusief wandcontactdoos (uitvoering opbouw op metselwerk).

Verplaatsen wand tussen slaapkamer voor en achter, inclusief:

I 110 Verplaatsen wand slaapkamers (Eengezinswon & 

Herenhuizen tussen)

Indelingen

Conform optietekening.

- aanpassen electra installatie niet opgenomen (plafondlichtpunten niet

verplaatsen).

- aanpassen van de vloerverwarmingzonering;

- aanpassen tekenwerk;
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400,00

400,00

2.990,00

- verplaatsen schakelaar, wandlichtpunt, wandcontactdoos en plafondlichtpunt in

de badkamer;

- verplaatsen schakelaar, plafondlichtpunt, dubbele wandcontactdoos en loze

- verplaatsen en aanbrengen extra lichte scheidingswand;

- verplaatsen wastafel combinatie inclusief aanpassen riolering en waterleiding;

- leveren en aanbrengen van extra standaard wand- en vloertegelwerk incl.

kitwerk;

- aanpassen van de vloerverwarmingzonering;

- verplaatsen electrische radiator inclusief wandcontactdoos;

I 130 Vergroten badkamer (Eengezinswon 5,4)

met circa 30cm, leveren en aanbrengen van het volgende:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en

optietekening;

achtergevel komt te vervallen.

- vervallen van een binnendeurkozijn compleet;

Het creëren van 2 slaapkamers in plaats van de standaard 3 slaapkamers.

- de lichte scheidingswand tussen de 2 slaapkamers ter plaatsen van de

I 120 Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 (Eengezinswon & 

Herenhuizen tussen)

Conform optietekening.

verplaatsen);

- aanpassen van de vloerverwarmingzonering.

- verplaatsen schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt;

- aanpassen overige electra installatie niet opgenomen (plafondlichtpunten niet

voorgevel komt te vervallen.

- vervallen van een binnendeurkozijn compleet;

Het creëren van 2 slaapkamers in plaats van de standaard 3 slaapkamers.

- de lichte scheidingswand tussen de 2 slaapkamers ter plaatsen van de

I 121 Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 (Herenhuizen kop + 

2^1 kap)

Conform optietekening.

verplaatsen);

- aanpassen van de vloerverwarmingzonering.

- verplaatsen schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt;

- aanpassen overige electra installatie niet opgenomen (plafondlichtpunten niet
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- verplaatsen van de wandcloset combinatie naar het seperaat toilet;

Seperaat toilet:

- aanbrengen extra lichte scheidingswand;

- leveren en aanbrengen van een binnendeurkozijn met bovenlicht en standaard

Algemeen:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en

conform optietekening;

- aanpassen van de vloerverwarmingzonering.

Badkamer:

leiding in slaapkamer 2.

I 140 Standaard badkamer, seperaat toilet zonder fontein 

(Eengezinswon 5,4)

Realiseren seperaat toilet en verkleinen slaapkamer 3 bestaand uit:

kitwerk;

- verplaatsen electrische radiator inclusief wandcontactdoos;

- aanpassen van de vloerverwarmingzonering;

- verplaatsen schakelaar, wandlichtpunt, wandcontactdoos en plafondlichtpunt in

de badkamer;

- verplaatsen schakelaar, plafondlichtpunt, dubbele wandcontactdoos en loze

waterleiding;

- leveren en aanbrengen van een kunststof bad 70x170cm incl. kraan en

aansluitpunten;

- verplaatsen wandcloset naar de zijkant van de koker, de ruimte tussen de

douchehoek en het bad is beperkt;

- leveren en aanbrengen van extra standaard wand- en vloertegelwerk incl.

met circa 30cm, leveren en aanbrengen van het volgende:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en

optietekening;

- verplaatsen en aanbrengen extra lichte scheidingswand;

- verplaatsen van de wastafel combinatie inclusief aanpassen riolering en

leiding in slaapkamer 2.

I 135 Vergroten badkamer, met badcombinatie 

(Eengezinswon 5,40)
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- verplaatsen electrische radiator inclusief wandcontactdoos;

- aanpassen van de vloerverwarmingzonering;

- verplaatsen schakelaar, wandlichtpunt, wandcontactdoos en plafondlichtpunt in

de badkamer;

- verplaatsen schakelaar, plafondlichtpunt, dubbele wandcontactdoos en loze

leiding in slaapkamer 2.

waterleiding;

- leveren en aanbrengen van een kunststof bad 70x170cm incl. kraan en

aansluitpunten;

- verplaatsen van de wandcloset combinatie naar het seperaat toilet;

- leveren en aanbrengen van extra standaard wand- en vloertegelwerk incl.

kitwerk;

Vergroten badkamer met circa 30cm, leveren en aanbrengen van het volgende:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en

optietekening;

- verplaatsen en aanbrengen extra lichte scheidingswand;

- verplaatsen van de wastafel combinatie inclusief aanpassen riolering en

Vergroten van de badkamer, realiseren seperaat toilet en verkleinen slaapkamer

3 bestaand uit:

Algemeen:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie woning en

conform optietekening;

- aanpassen van de vloerverwarmingzonering.

- verplaatsen schakelaar, plafondlichtpunt en dubbele wandcontactdoos in

slaapkamer 3;

- aanbrengen schakelaar met wandlichtpunt in het toilet;

I 145 Vergroten badkamer, met badcombinatie, seperaat toilet 

zonder fontein (Eengezinswon 5,4)

- verplaatsen van het wandcloset combinatie vanuit de badkamer;

- leveren en aanbrengen van standaard wand- en vloertegelwerk incl. kitwerk;

- wandtegels tot 1,50m1+ aanbrengen;

- leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn;

- boven het wandtegelwerk wordt spuitwerk aangebracht;

- aanpassen/uitbreiden van de wtw installatie;

opdek binnendeur;
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0,00
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- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- zolderruimte 1 wordt voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

conform bouwbesluit;   

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;

I 210 Zolderindeling met 1 ruimte - beukmaat 5,40m1 

(Eengezinswon)

De zolder wordt ingedeeld met zolderruimte 1 aan de voorzijde, technische

ruimte en een overloop/zolder:       

- verplaatsen schakelaar, plafondlichtpunt en dubbele wandcontactdoos in

slaapkamer 3;

- aanbrengen schakelaar met wandlichtpunt in het toilet;

I 200 Zolderindeling, dakramen en dakkapellen icm met 

warmtepomp op het dak

dakkapel kan het geluid van de buitenunit waarneembaar zijn.

Bij de keuze voor een zolderruimte aan de achterzijde of aan de zijgevel naast

de technische ruimte is het geluid veroorzaakt door de buitenunit en de

apparaten opgesteld in de technisch ruimte, onder de geldende norm, maar is

deze mogelijk wel waarneembaar in de zolderruimte. Ook via dakvenster of

- verplaatsen van het wandcloset combinatie vanuit de badkamer;

- leveren en aanbrengen van standaard wand- en vloertegelwerk incl. kitwerk;

- wandtegels tot 1,50m1+ aanbrengen;

- leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn;

- boven het wandtegelwerk wordt spuitwerk aangebracht;

- aanpassen/uitbreiden van de wtw installatie;

Seperaat toilet:

- aanbrengen extra lichte scheidingswand;

- leveren en aanbrengen van een binnendeurkozijn met bovenlicht en standaard

opdek binnendeur;

Pagina  8 van 35



:
:
:
:

Prijs Euro incl. BTWOptie

Koperskeuzelijst ruwbouwopties t.b.v. de woningen

Projectnr. 26380
Omschrijving Waddinxveen - Cottage Park 84 woningen
Datum 3-7-2020
Bedrijf Kroon en De Koning B.V.

7.500,00

- zolderruimte 1 wordt voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in zolderruimte 1 wordt

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

conform bouwbesluit;   

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

De zolder wordt ingedeeld met zolderruimte 1 aan de voorzijde, technische

ruimte en een overloop/zolder:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

Bouwnummer 1 t/m 11

I 215 Zolderindeling met 1 ruimte - beukmaat 6,00m1 

(Herenhuis tussen)

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in zolderruimte 1 wordt

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de
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verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in zolderruimte 1 wordt

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- zolderruimte 1 wordt voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

ruimte en een overloop/zolder:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

conform bouwbesluit;   

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

I 220 Zolderindeling met 1 ruimte - beukmaat 6,00m1 

(Herenhuis kop zadeldak)

De zolder wordt ingedeeld met zolderruimte 1 aan de voorzijde, technische

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

Bouwnummer 13 t/m 16, 19 t/m 25 & 28 t/m 31.

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of
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- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in zolderruimte 1 wordt

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- zolderruimte 1 wordt voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

conform bouwbesluit;

- deze optie is excusief een dakvenster of dakkapel op de voorgevel;

- voor daglicht in zolderruimte 1, dient separaat een dakvenster of dakkapel

gekozen te worden;

I 221 Zolderindeling met 1 ruimte - beukmaat 6,00m1 

(Herenhuis kop wolfseind)

De zolder wordt ingedeeld met zolderruimte 1 aan de voorzijde, technische

ruimte en een overloop/zolder:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

Bouwnummer 12 & 32.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te
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- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

(onbehandeld);

- zolderruimte 1 wordt voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in zolderruimte 1 wordt

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- voor daglicht in zolderruimte 1 dient er bij de bouwnummer 35, 37 en 41

aanvullend gekozen te worden voor de optie dakvenster in de voorgevel;    

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

I 230 Zolderindeling met 1 ruimte - beukmaat 6,00m1 (2^1 

kapwon)

De zolder wordt ingedeeld met zolderruimte 1 aan de voorzijde, technische

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

conform bouwbesluit;

- een extra dakvenster is niet opgenomen in deze optie;

ruimte en een overloop/zolder:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

Bouwnummer 17, 18, 26 & 27.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of
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aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

Bouwnummer 45 t/m 48.

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- zolderruimte 1 wordt voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte, zolder en indien nodig in zolderruimte 1 wordt

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

conform bouwbesluit;

- een extra dakvenster of dakkapel is niet opgenomen in deze optie; 

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

worden.

De zolder wordt ingedeeld met zolderruimte 1 aan de voorzijde, technische

ruimte en een overloop/zolder:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

optieprijzen.

Bouwnummer 33 t/m 44.

I 240 Zolderindeling met 1 ruimte - beukmaat 6,60m1 

(vrijstaand)

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op
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Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 1 t/m 11.

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Deze optie altijd in combinatie met de optie dakvenster of dakkapel op de

achtergevel.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

conform bouwbesluit t.a.v. onder andere daglicht toetreding;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel op de achtergevel;

- zolderruimte 2 dient te worden voorzien van een dakvenster of dakkapel om te

kunnen voldoende aan de eisen die worden gesteld aan een verblijfsruimte

conform bouwbesluit;

- het leveren en aanbrengen van lichtscheidingswanden op de zolder voorzien

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een

overloop:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

I 250 Zolderindeling met 2 ruimtes - beukmaat 5,40m1 

(Eengezinswon)
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(Herenhuis tussen)

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een

overloop:       

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 13 t/m 16, 19 t/m 25 & 28 t/m 31.

Deze optie altijd in combinatie met de optie dakvenster of dakkapel op de

achtergevel.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beÃ¯ nvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

(onbehandeld);

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

kunnen voldoende aan de eisen die worden gesteld aan een verblijfsruimte

conform bouwbesluit;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

conform bouwbesluit t.a.v. onder andere daglicht toetreding;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel op de achtergevel;

- zolderruimte 2 dient te worden voorzien van een dakvenster of dakkapel om te
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Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 12 en 32.

achtergevel.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Deze optie altijd in combinatie met de optie dakvenster of dakkapel op de

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

conform bouwbesluit;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoet niet aan de eisen

conform bouwbesluit t.a.v. onder andere daglicht toetreding;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel op de achtergevel;

- zolderruimte 2 dient te worden voorzien van een dakvenster of dakkapel om te

kunnen voldoende aan de eisen die worden gesteld aan een verblijfsruimte

I 260 Zolderindeling met 2 ruimtes - beukmaat 6,00m1 

(Herenhuis kop zadeldak)

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een

overloop:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
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Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 33, 34, 39, 40, 43 en 44.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

(onbehandeld);

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

eisen conform bouwbesluit;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel op de zijgevel;

- het leveren en aanbrengen van lichtscheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een

overloop:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de

I 270 Zolderindeling met 2 ruimtes - beukmaat 6,00m1 (2^1 

kapwon)
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Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 35, 37 en 41.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

(onbehandeld);

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- voor daglicht in zolderruimte 1 en 2, dient separaat een dakvenster of

dakkapel gekozen te worden;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

overloop:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de

eisen conform bouwbesluit;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;

I 271 Zolderindeling met 2 ruimtes - beukmaat 6,00m1 (2^1 

kapwon)

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een
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Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 36, 38 en 42.

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

        

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel op de zijgevel;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een

overloop:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de

eisen conform bouwbesluit;   

I 272 Zolderindeling met 2 ruimtes - beukmaat 6,00m1 (2^1 

kapwon)
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Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 45 t/m 48.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

        

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn.

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

(onbehandeld);

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

Zolderindeling met 2 ruimtes - beukmaat 6,60m1 

(vrijstaand)

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte en een

overloop:       

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoet niet aan de

eisen conform bouwbesluit;   

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

I 280
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- het aanpassen van de ventilatie installatie,

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

(doucheputje);

- aanbrengen riool- en wateraansluitpunten tbv wastafel en douche, aangesloten

op de standleiding in de lepe hoek;

- de badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische radiator;

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

welke worden voorzien van sauswerk/spuitwerk;

- de vloeren en wanden in de badkamer en toiletruimte voorzien van vloer- en

wandtegels;

- leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn van het

toilet en de badkamer;

- in de badkamer aanbrengen van een wastafelcombinatie en douchecombinatie

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- ter plaatse van de badkamer wordt een verlaagd plafond aangebracht, boven dit

plafond worden de ventilatie leidingen aangebracht;

- het verlaagde plafond wordt afgewerkt middels gipsplaten incl. plafondplinten

eisen conform bouwbesluit;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;

- voor daglicht in zolderruimte 2, dient separaat een dakvenster of dakkapel

gekozen te worden;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

en een overloop:       

Korte omschrijving van de aanpassingen:

Verdieping:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;    

- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de

I 310 Zolderindeling met 2 ruimtes en doucheruimte - 

beukmaat 6,00m1 (Herenhuis tussen)

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte, doucheruimte
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van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- ter plaatse van de badkamer wordt een verlaagd plafond aangebracht, boven dit

plafond worden de ventilatie leidingen aangebracht;

- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de

eisen conform bouwbesluit;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;

- voor daglicht in zolderruimte 2, dient separaat een dakvenster of dakkapel

gekozen te worden;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

en een overloop:       

Korte omschrijving van de aanpassingen:

Verdieping:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;    

Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 13 t/m 16, 19 t/m 25 en 28 t/m 31.

I 320 Zolderindeling met 2 ruimtes en doucheruimte - 

beukmaat 6,00m1 (Herenhuis kop zadeldak)

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte, doucheruimte

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

        

- vergroten boiler van 200 liter naar 300 liter boiler;

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         
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Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 12 en 32.

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

        

- vergroten boiler van 200 liter naar 300 liter boiler;

- de keuze van deze optie beÃ¯ nvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

- het aanpassen van de ventilatie installatie,

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- in de badkamer aanbrengen van een wastafelcombinatie en douchecombinatie

(doucheputje);

- aanbrengen riool- en wateraansluitpunten tbv wastafel en douche;

- de badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische radiator;

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het verlaagde plafond wordt afgewerkt middels gipsplaten incl. plafondplinten

welke worden voorzien van sauswerk/spuitwerk;

- de vloeren en wanden in de badkamer en toiletruimte voorzien van vloer- en

wandtegels;

- leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn van het

toilet en de badkamer;
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- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

(doucheputje);

- aanbrengen riool- en wateraansluitpunten tbv wastafel en douche;

- de badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische radiator;

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het aanpassen van de ventilatie installatie;

welke worden voorzien van sauswerk/spuitwerk;

- de vloeren en wanden in de badkamer en toiletruimte voorzien van vloer- en

wandtegels;

- leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn van het

toilet en de badkamer;

- in de badkamer aanbrengen van een wastafelcombinatie en douchecombinatie

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- ter plaatse van de badkamer wordt een verlaagd plafond aangebracht, boven dit

plafond worden de ventilatie leidingen aangebracht;

- het verlaagde plafond wordt afgewerkt middels gipsplaten incl. plafondplinten

conform bouwbesluit;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;

- voor daglicht in zolderruimte 1, dient separaat een dakvenster gekozen te

worden;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

doucheruimte en een overloop:       

Korte omschrijving van de aanpassingen:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;    

- vergroten van de technische ruimte;

- zolderruimte 1 is een zgn. onbenoemde ruimte, deze voldoen niet aan de eisen

I 321 Zolderindeling met 1 ruimte en doucheruimte - 

beukmaat 6,00m1 (Herenhuis kop wolfseind)

De zolder wordt ingedeeld in 1 zolderruimte, vergrote technische ruimte,
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plafond worden de ventilatie leidingen aangebracht;

- het verlaagde plafond wordt afgewerkt middels gipsplaten incl. plafondplinten

welke worden voorzien van sauswerk/spuitwerk;

- de vloeren en wanden in de badkamer en toiletruimte voorzien van vloer- en

wandtegels;

- leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn van het

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- ter plaatse van de badkamer wordt een verlaagd plafond aangebracht, boven dit

Korte omschrijving van de aanpassingen:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;    

- zolderruimte 1 en 2  zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de

eisen conform bouwbesluit;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;

I 330 Zolderindeling met 2 ruimtes en doucheruimte - 

beukmaat 6,00m1 (2^1 kapwon)

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte, doucheruimte

en een overloop:       

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

        

Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 17, 18, 26 en 27.

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

optietekening;         

- vergroten boiler van 200 liter naar 300 liter boiler;
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eisen conform bouwbesluit;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte, doucheruimte

en een overloop:       

Korte omschrijving van de aanpassingen:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;    

- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de

        

Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 33, 34, 39, 40, 43 en 44.

I 331 Zolderindeling met 2 ruimtes en doucheruimte - 

beukmaat 6,00m1 (2^1 kapwon)

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

optietekening;         

- vergroten boiler van 200 liter naar 300 liter boiler;

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

(vanuit de wand);

- het aanpassen van de ventilatie installatie,

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

toilet en de badkamer;

- in de badkamer aanbrengen van een wastafelcombinatie en douchecombinatie

(douchegoot);

- aanbrengen riool- en wateraansluitpunten tbv wastafel en douche;

- de badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische radiator;

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel
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dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

optietekening;         

- vergroten boiler van 200 liter naar 300 liter boiler;

(douchegoot);

- aanbrengen riool- en wateraansluitpunten tbv wastafel en douche;

- de badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische radiator;

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

(vanuit de wand);

- het aanpassen van de ventilatie installatie,

welke worden voorzien van sauswerk/spuitwerk;

- de vloeren en wanden in de badkamer en toiletruimte voorzien van vloer- en

wandtegels;

- leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn van het

toilet en de badkamer;

- in de badkamer aanbrengen van een wastafelcombinatie en douchecombinatie

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- ter plaatse van de badkamer wordt een verlaagd plafond aangebracht, boven dit

plafond worden de ventilatie leidingen aangebracht;

- het verlaagde plafond wordt afgewerkt middels gipsplaten incl. plafondplinten

- voor daglicht in zolderruimte 1 en 2, dient separaat een dakvenster of

dakkapel gekozen te worden;

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;
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(vanuit de wand);

- het aanpassen van de ventilatie installatie,

- het leidingwerk van de verwarmingsinstallatie en wtw-installatie welke op de

overloop, technische ruimte en indien nodig in zolderruimtes worden

aangebracht, komt in het zicht (niet verder afgewerkt);         

- elektrische voorzieningen worden aangepast aan de nieuwe indeling conform de

toilet en de badkamer;

- in de badkamer aanbrengen van een wastafelcombinatie en douchecombinatie

(douchegoot);

- aanbrengen riool- en wateraansluitpunten tbv wastafel en douche;

- de badkamer wordt tevens voorzien van een elektrische radiator;

- zolderruimtes worden voorzien van vloerverwarming en wtw-ventilatieventiel

plafond worden de ventilatie leidingen aangebracht;

- het verlaagde plafond wordt afgewerkt middels gipsplaten incl. plafondplinten

welke worden voorzien van sauswerk/spuitwerk;

- de vloeren en wanden in de badkamer en toiletruimte voorzien van vloer- en

wandtegels;

- leveren en aanbrengen van een kunststeen dorpel t.p.v. deurkozijn van het

- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden op de zolder voorzien

van een stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekdeur;

- de binnenzijde (zichtzijde) van de hellende daken en knieschotten op

verdieping blijven onbehandeld, afhankelijk van fabriek groen of bruin

(onbehandeld);

- ter plaatse van de badkamer wordt een verlaagd plafond aangebracht, boven dit

Korte omschrijving van de aanpassingen:

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;    

- zolderruimte 1 en 2 zijn zgn. onbenoemde ruimtes, deze voldoen niet aan de

eisen conform bouwbesluit;   

- deze optie is exclusief een dakvenster of dakkapel;

I 332 Zolderindeling met 2 ruimtes en doucheruimte - 

beukmaat 6,00m1 (2^1 kapwon)

De zolder wordt ingedeeld in 2 zolderruimtes, technische ruimte, doucheruimte

en een overloop:       

        

Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 35, 37 en 41.

Pagina  28 van 35



:
:
:
:

Prijs Euro incl. BTWOptie

Koperskeuzelijst ruwbouwopties t.b.v. de woningen

Projectnr. 26380
Omschrijving Waddinxveen - Cottage Park 84 woningen
Datum 3-7-2020
Bedrijf Kroon en De Koning B.V.

        

Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 36, 38 en 42.

Indien deze optie gekozen wordt in combinatie met de optie uitbouw 1,2m1 of

2,40m1, zal per woning moeten worden bekeken in overleg met de installateur of

dit mogelijk is. Het is mogelijk dat de wtw-box vergroot uitgevoerd dient te

worden.

Indien de wtw-box vergroot dient te worden heeft dit invloed hebben op

optieprijzen.

optietekening;         

- vergroten boiler van 200 liter naar 300 liter boiler;

- de keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor

verwarmen en ventileren zal meer energie nodig zijn;

- indien noodzakelijk wordt de warmtepomp vergroot.         
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Dakkapel & Dakraam

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel van de woning, breedte

binnenwerks ca. 1300mm:

R 300 Luxe dakkapel voorgevel i.p.v. dakvenster 

(Eengezinswon bnr 3, 6 en 9)

- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van

vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerk

- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en

dakpannen;

- het aanbrengen  van een daksparing ten behoeve van het dakkapel, inclusief

vervallen dakpannen;

- de installaties op zolder blijven ongewijzigd;

- het standaard dakvenster komt te vervallen.

- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;

- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;

en de buitenzijde met onderhouds arme beplating;

- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;

R 305 Luxe dakkapel voorgevel i.p.v. dakvenster (Herenhuis 

bnr 19)

Uitvoering dakkapel als op bijvoorbeeld bouwnummer 1.

- het aanbrengen  van een daksparing ten behoeve van het dakkapel, inclusief

vervallen dakpannen;

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel van de woning, breedte

binnenwerks ca. 1300mm:

en de buitenzijde met onderhouds arme beplating;

- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;

- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van

vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerk

- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en

dakpannen;

- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;
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Uitvoering dakkapel als op bijvoorbeeld bouwnummer 1.

- de installaties op zolder blijven ongewijzigd;

- het standaard dakvenster komt te vervallen.

- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;

Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel van de woning, breedte

binnenwerks ca. 1300mm:

R 310 Luxe dakkapel zijgevel i.p.v. dakvenster (2^1 kapwon 

bnr 33, 34, 39, 40, 43 & 44)

- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en

dakpannen;

- het aanbrengen  van een daksparing ten behoeve van het dakkapel, inclusief

vervallen dakpannen;

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;

- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;

en de buitenzijde met onderhouds arme beplating;

- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn, inclusief schilderwerk;

- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van

vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerk

Uitvoering dakkapel als op bijvoorbeeld bouwnummer 1.

- de installaties op zolder blijven ongewijzigd;

- het standaard dakvenster komt te vervallen.
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11.500,00

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de achtergevel van de woning, breedte

binnenwerks ca. 2300mm:

R 320 Dakkapel platdak op de achterzijde (Eengezinswon 5,4)

- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van

vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt

- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en

dakbedekking;

- het aanbrengen  van een daksparing ten behoeve van het dakkapel, inclusief

vervallen dakpannen;

- de installaties op zolder blijven ongewijzigd.

- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;

- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;

en de buitenzijde met onderhouds arme beplating;

- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;

- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de achtergevel van de woning, breedte

binnenwerks ca. 2300mm:

R 325 Dakkapel platdak op de achterzijde (Herenhuis 6,0)

- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van

vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt

- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en

dakbedekking;

- het aanbrengen  van een daksparing ten behoeve van het dakkapel, inclusief

vervallen dakpannen;

- de installaties op zolder blijven ongewijzigd.

- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;

- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;

en de buitenzijde met onderhouds arme beplating;

- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;
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- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals

omschreven in de technische omschrijving en optietekening;

Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de achtergevel van de woning, breedte

binnenwerks ca. 2300mm:

R 330 Dakkapel platdak op de achterzijde (2^1 kapwon bnr 35, 

37 & 41)

- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van

vuren en voorzien van minerale wol, binnenzijde wordt met spaanplaat afgewerkt

- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voorzien van isolatie en

dakbedekking;

- het aanbrengen  van een daksparing ten behoeve van het dakkapel, inclusief

vervallen dakpannen;

- de installaties op zolder blijven ongewijzigd.

- het leveren en aanbrengen van een vensterbank;

- het leveren en aanbrengen van een stadsuitloop;

en de buitenzijde met onderhouds arme beplating;

- het leveren en aanbrengen van een raamkozijn;

vervallen dakpannen;

- het leveren en aanbrengen  van een tuimel dakvenster Fakro FTP V40 U5 afm.

Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het voordakvlak van de woning:

- het aanbrengen  van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief

R 440 Groot dakvenster Fakro 1140x1180mm Triple beglazing 

(voorgevel)

Let op!

- positie vast conform optietekening(en);

- Installaties worden niet aangepast.

1140x1180mm voorzien van triple beglazing excl. politiekeurmerk;

- dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap.

De zolder blijft een onbenoemde ruimte, onafgewerkt en niet verwarmd.
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Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het achter dakvlak van de

woning:

R 450 Groot dakvenster Fakro 1140x1180mm Triple beglazing 

(achtergevel)

- dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap.

- positie vast conform optietekening(en);

- het leveren en aanbrengen  van een tuimel dakvenster Fakro FTP V40 U5 afm.

1140x1180mm voorzien van triple beglazing excl. politiekeurmerk;

- het aanbrengen  van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief

vervallen dakpannen;

R 460 Groot dakvenster Fakro 1140x1180mm Triple beglazing ( 

zijgevel)

Let op!

De zolder blijft een onbenoemde ruimte, onafgewerkt en niet verwarmd.

- Installaties worden niet aangepast.

- het leveren en aanbrengen  van een tuimel dakvenster Fakro FTP V40 U5 afm.

1140x1180mm voorzien van triple beglazing excl. politiekeurmerk;

- het aanbrengen  van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief

vervallen dakpannen;

Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het zij dakvlak van de woning:

Let op!

De zolder blijft een onbenoemde ruimte, onafgewerkt en niet verwarmd.

- Installaties worden niet aangepast.

- dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap.

- positie vast conform optietekening(en);

Pagina  34 van 35



:
:
:
:

Prijs Euro incl. BTWOptie

Koperskeuzelijst ruwbouwopties t.b.v. de woningen

Projectnr. 26380
Omschrijving Waddinxveen - Cottage Park 84 woningen
Datum 3-7-2020
Bedrijf Kroon en De Koning B.V.

570,00

490,00

490,00

1.600,00

W-installatie

liter naar 300 liter.

Het vergroten van de inhoud van het standaard warmwater voorraadvat van 200

L 610 300 Liter voorraadvat

L 010 Buitenkraan op achtergevel

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel.

L 020 Buitenkraan op voorgevel

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de zijgevel. Positie

conform optietekening.

Positie conform optietekening.

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de voorgevel. Positie

conform optietekening.

L 030 Buitenkraan op de zijgevel
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