
Keuzelijst - Ruwbouw

Werknaam:

Werk: 22007

Sprinkhof

AWoningtype:

Uitbreiding

01.00 Geen uitbreiding aan de woning per pst Standaard

De woning wordt niet voorzien van een uitbreiding op de begane grond.

01.01 Uitbouw 1,2 meter aan de achterzijde per post € 18.400,00

Uitbouw aan de achterzijde van de woning met 1,20 meter als aangegeven 

op de optietekening. 

- Begane grondvloer wordt uitgevoerd als geïsoleerde betonnen 

systeemvloer. 

- De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen 

systeemvloer en voorzien van dakbedekking en isolatie. 

- De vloerverwarming wordt uitgebreid. De installaties worden aangepast 

aan de nieuwe situatie. 

- De aanwezige dubbele wandcontactdoos wordt 1,20 meter verplaatst 

evenals het plafondlichtpunt. 

- De standaard kozijnen in de achtergevel blijven gehandhaafd. 

- Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. 

- Prijs is inclusief de eventuele kosten van de architect, constructeur en 

woningborg. 

- De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de 

gemeente en/of welstand en de Beng (energieprestatie) berekeningen.

01.02 Uitbouw 2,4 m1 aan achterzijde per post € 29.200,00

Uitbouw aan de achterzijde van de woning met 2,40 meter als aangegeven 

op de optietekening. 

- Begane grondvloer wordt uitgevoerd als geisoleerde betonnen 

systeemvloer. 

- De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen 

systeemvloer en voorzien van dakbedekking en isolatie. De 

vloerverwarming wordt uitgebreid. 

- De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie. 

- Er komt 1 extra dubbele wandcontactdoos in de aanbouw en het 

plafondlichtpunt word verplaatst. 

- De standaard kozijnen in de achtergevel blijven gehandhaafd. 

- Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving. 

- Prijs is inclusief de eventuele kosten van de architect, constructeur en 

woningborg. 

- De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door de 

gemeente en/of welstand  en de Beng (energieprestatie) berekeningen.
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Keuzelijst - Ruwbouw

Werknaam:

Werk: 22007

Sprinkhof

AWoningtype:

Bouwkundig-dakvlak

01.20 Dakvenster (94x118 cm) op het achterdakvlak van de woning per st. € 1.820,00

Het leveren en aanbrengen van een tuimelvenster afmeting 94 x 118 cm in 

het dakvlak. Het dakvenster is van grenenhout en fabrieksmatig wit 

afgelakt. 

Binnenzijde dakraam word afgetimmerd, maar niet geschilderd. 

De definitieve plaats van het dakraam word bepaald op basis van de 

pannenmaat en de beschikbare ruimte met betrekking tot de installaties.

01.21 Constructieve voorzieningen in dakplaat tbv toekomstig 

dakvenster

per st. € 450,00

Het opnemen van een doosdichte sparing in de dakplaat in het dakvlak tbv 

een eventueel later, door derden na oplevering, aan te brengen dakraam 

met een afmeting van 94x 118 cm. 

Locatie als aangegeven als optie 01.20 op de optietekening

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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