
GevelwijzigingenGevelwijzigingenGevelwijzigingenGevelwijzigingen    
 

Werknummer:Werknummer:Werknummer:Werknummer:    3030303056565656    

Project:Project:Project:Project:    20202020    woningen ‘woningen ‘woningen ‘woningen ‘Kop van RhijnKop van RhijnKop van RhijnKop van Rhijn’’’’    ----    OegstgeestOegstgeestOegstgeestOegstgeest    

BBBBloklokloklok::::    Grachtenpand Grachtenpand Grachtenpand Grachtenpand     
 Prijs 
Code  inclusief BTW 
 

 15 juni 2018 blad 1 van 2 

 
 

KEUZELIJST 

1010101015100151001510015100    Kozijn met dubbele deuren en zijlicht in voorgevelKozijn met dubbele deuren en zijlicht in voorgevelKozijn met dubbele deuren en zijlicht in voorgevelKozijn met dubbele deuren en zijlicht in voorgevel    
(bouwnummer 274, 276, 278 en 280)(bouwnummer 274, 276, 278 en 280)(bouwnummer 274, 276, 278 en 280)(bouwnummer 274, 276, 278 en 280)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    

    

In de voorgevel wordt het gevelkozijn aangepast naar een kozijn met dubbel 

openslaande deuren en een zijlicht. De deuren worden aan de trapzijde 

aangebracht. De deur aan de buitenzijde is de loopdeur. 

Materialen en afwerking zijn conform het standaard gevelkozijn. 

 
1010101015200152001520015200    Kozijn met dubbele deuren en zijlicht in voorgevelKozijn met dubbele deuren en zijlicht in voorgevelKozijn met dubbele deuren en zijlicht in voorgevelKozijn met dubbele deuren en zijlicht in voorgevel    

(bouwnummer 274, 276, 278 en 280)(bouwnummer 274, 276, 278 en 280)(bouwnummer 274, 276, 278 en 280)(bouwnummer 274, 276, 278 en 280)    €€€€    n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.     
    

In de voorgevel wordt het gevelkozijn aangepast naar een kozijn met dubbel 

openslaande deuren en een zijlicht. De deuren worden aan de niet trapzijde 

aangebracht. De deur aan de buitenzijde is de loopdeur. 

Materialen en afwerking zijn conform het standaard gevelkozijn. 

1010101015300153001530015300    Spiegelen gevelkozijn achtergevelSpiegelen gevelkozijn achtergevelSpiegelen gevelkozijn achtergevelSpiegelen gevelkozijn achtergevel    
(bouwnummer 274, 275, 279 en 280)(bouwnummer 274, 275, 279 en 280)(bouwnummer 274, 275, 279 en 280)(bouwnummer 274, 275, 279 en 280)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    

    

In de achtergevel wordt het gevelkozijn gespiegeld aangebracht zodat de 

deuren aan de niet trapzijde aangebracht worden. De deur aan de 

buitenzijde is de loopdeur. 

Materialen en afwerking zijn conform het standaard gevelkozijn. 

 
1010101015400154001540015400    Kozijn met enkele deur in midden en twee zijlichten achtergevelKozijn met enkele deur in midden en twee zijlichten achtergevelKozijn met enkele deur in midden en twee zijlichten achtergevelKozijn met enkele deur in midden en twee zijlichten achtergevel    

(bouwnummer 274, 275, 279 en 280)(bouwnummer 274, 275, 279 en 280)(bouwnummer 274, 275, 279 en 280)(bouwnummer 274, 275, 279 en 280)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

In de achtergevel wordt het gevelkozijn aangepast naar een kozijn met een 

enkele deur in het midden met aan beide zijde een zijlicht. De loopdeur wordt 

aan de niet trapzijde aangebracht. 

Materialen en afwerking zijn conform het standaard gevelkozijn. 

 
1010101015500155001550015500    Kozijn met dubbele deurKozijn met dubbele deurKozijn met dubbele deurKozijn met dubbele deuren en twee zijlichten achtergevelen en twee zijlichten achtergevelen en twee zijlichten achtergevelen en twee zijlichten achtergevel    

(bouwnummer 276 en 278)(bouwnummer 276 en 278)(bouwnummer 276 en 278)(bouwnummer 276 en 278)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

In de achtergevel wordt het gevelkozijn aangepast naar een kozijn met 

dubbel openslaande deuren in het midden met aan beide zijde een zijlicht. De 

deur aan de trapzijde-zijde is de loopdeur. 

Materialen en afwerking zijn conform het standaard gevelkozijn. 
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KEUZELIJST 

1010101015600156001560015600    Kozijn met dubbele deuren en twee zijlichten achtergevelKozijn met dubbele deuren en twee zijlichten achtergevelKozijn met dubbele deuren en twee zijlichten achtergevelKozijn met dubbele deuren en twee zijlichten achtergevel    
(bouwnummer 277)(bouwnummer 277)(bouwnummer 277)(bouwnummer 277)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    

    

In de achtergevel worden de drie gevelkozijnen aangepast naar een breed 

kozijn met dubbel openslaande deuren in het midden met aan beide zijde een 

zijlicht. De deur aan de niet trapzijde is de loopdeur. 

De wanden en metselwerk tussen de gevelkozijnen vervalt en het 

buitenlichtpunt en lichtschakelaar voor het buitenlichtpunt wordt verplaatst 

tot naast het kozijn. 

Materialen en afwerking zijn conform het standaard gevelkozijn. 

 
1010101015700157001570015700    Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevelVast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevelVast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevelVast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel    

(bouwnummer 277)(bouwnummer 277)(bouwnummer 277)(bouwnummer 277)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

In de achtergevel wordt het gevelkozijn met dubbele deuren aan de trapzijde 

aangepast naar een vast kozijn met glasvlakken. 

Materialen en afwerking zijn conform het standaard gevelkozijn. 

 
1010101015800158001580015800    Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergVast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergVast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergVast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevelevelevelevel    1111eeee    verdiepingverdiepingverdiepingverdieping    

(bouwnummer 27(bouwnummer 27(bouwnummer 27(bouwnummer 276 en 2786 en 2786 en 2786 en 278))))    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

In de achtergevel op de 1e verdieping worden in het gevelkozijn de dubbele 

deuren aan de trapzijde aangepast naar een vast kozijn met glasvlakken. 

Materialen en afwerking blijft conform het standaard gevelkozijn. 

 
1010101015900159001590015900    Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel 1Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel 1Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel 1Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel 1eeee    verdiepingverdiepingverdiepingverdieping    

(bouwnummer 276 en 278)(bouwnummer 276 en 278)(bouwnummer 276 en 278)(bouwnummer 276 en 278)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

In de achtergevel op de 1e verdieping worden in het gevelkozijn de dubbele 

deuren aan de niet trapzijde aangepast naar een vast kozijn met glasvlakken. 

Materialen en afwerking blijft conform het standaard gevelkozijn. 


