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12 Eengezinswoningen 

 

 

1. Uitbouw achterzijde type A - 1,2 meter (met brede pui/dubbele deuren) € 10.800,-- 

2. Uitbouw achterzijde type A - 1,8 meter (met brede pui/dubbele deuren) € 12.450,-- 

3. Uitbouw achterzijde type A - 2,4 meter (met brede pui/dubbele deuren) 

4. Uitbouw achterzijde type D - 1,2 meter (zonder brede pui/dubbele deuren) 

5. Uitbouw achterzijde type D - 1,8 meter (zonder brede pui/dubbele deuren) 

6. Uitbouw achterzijde type D - 2,4 meter (zonder brede pui/dubbele 

deuren/dakraam) 

7. Uitbouw achterzijde type B-C-D - 1,2 meter (met brede pui/dubbele deuren) 

8. Uitbouw achterzijde type B-C-D - 1,8 meter (met brede pui/dubbele deuren) 

9. Uitbouw achterzijde type B-C-D - 2,4 meter (met brede pui/dubble deuren 

en dakraam) 

 

10. Dakkapel achterzijde alle typen 

11. Dakkapel voorzijde alle typen 

€ 15.650,-- 

€   9.100,-- 

€ 10.750,-- 

€ 14.000,-- 

 

€ 11.100,-- 

€ 12.750,-- 

€ 17.000,-- 

 

 

€   7.950,-- 

€   6.250,-- 

12. Dakraam alle typen €      990,-- 

13. Indeling tweede verdieping met zolderkamer €   2.950,-- 

14. Schuifpui in achtergevel €   2.950,-- 

15. Brede pui met dubbele deuren en zijlichten €   2.000,-- 

16. Pui met dubbele deuren, los raamkozijn €   1.300,-- 

  

17. Aansluiting condensdroger   €      330,-- 

18. Vloerverwarming begane grond als hoofdverwarming  type A 

19. Vloerverwarming begane grond als hoofdverwarming  type B-C-D 

20. Buitenkraan achtergevel alle typen 

 

€   2.350,-- 

€   2.600,-- 

€      460,-- 

 

Ook nog optioneel mogelijk:  

Individuele keuze sanitair en tegelwerk via projectgebonden showroom 

 
 

Bovenstaande opties zijn een selectie uit de koperskeuzelijst, de nummers corresponderen niet met deze lijst. Aan deze 

uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde opties zijn informerend bedoeld. Uw definitieve keuze kunt u 

later kenbaar maken op de koperskeuzelijst, welke onderdeel vormen van de contractstukken. Niet alle koperskeuzen zijn 

zonder meer bij elk woningtype toepasbaar. Hierover wordt u nader geïnformeerd in de koperskeuzelijst. Alle prijzen zijn 

inclusief BTW en eventuele opslagen. 


