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KEUZELIJST 

1017100101710010171001017100    Uitbouw 1,2 m gehele achtergevel begane grondUitbouw 1,2 m gehele achtergevel begane grondUitbouw 1,2 m gehele achtergevel begane grondUitbouw 1,2 m gehele achtergevel begane grond    
(bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer 288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293))))    €€€€    30.900,30.900,30.900,30.900,----    

    

Aan de achterzijde van de woning op de begane grond wordt een uitbouw -

1,2 meter- gemaakt zoals aangegeven op de optietekeningen. Het platte dak 

van de uitbouw wordt vervaardigd van beton waarop isolatie en bitumineuze 

dakbedekking wordt aangebracht. Op de dakbedekking komt een ballastlaag 

van grind.  

De standaard achtergevel verplaatst mee met de uitbouw. 

De vloerverwarming wordt uitgebreid in verband met de uitbouw. De 

elektrapunten direct bij de achtergevel (woonkamer) worden verplaatst. Het 

plafondlichtpunt in de woonkamer wordt gecentreerd in de ruimte 

aangebracht. 

Materialen en afwerking zijn conform de standaard woning. 

 
1017200101720010172001017200    Uitbouw 1,2 m achtergevel ter hoogte van de berging begane grondUitbouw 1,2 m achtergevel ter hoogte van de berging begane grondUitbouw 1,2 m achtergevel ter hoogte van de berging begane grondUitbouw 1,2 m achtergevel ter hoogte van de berging begane grond    

(bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer 288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293))))    €€€€    23.500,23.500,23.500,23.500,----    
    

Aan de achterzijde van de woning op de begane grond wordt ter hoogte van 

de berging een uitbouw -1,2 meter - gemaakt. Deze uitbouw zal zo breed zijn 

als de inpandige berging (ca. 3,57 m). Het platte dak van de uitbouw wordt 

vervaardigd van beton waarop isolatie en bitumineuze dakbedekking wordt 

aangebracht. Op de dakbedekking komt een ballastlaag van grind.  

De standaard achtergevel ter hoogte van de berging verplaatst mee met de 

uitbouw. 

De vloerverwarming wordt uitgebreid in verband met de uitbouw. De 

elektrapunten direct bij de achtergevel (woonkamer achter de berging) 

worden verplaatst. Het plafondlichtpunt in dit gedeelte van de woonkamer 

wordt gecentreerd in de ruimte aangebracht. 

Materialen en afwerking zijn conform de standaard woning. 
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KEUZELIJST 

1017300101730010173001017300    DakkapeDakkapeDakkapeDakkapel l l l voovoovoovoordakvlak slaapkamer 3rdakvlak slaapkamer 3rdakvlak slaapkamer 3rdakvlak slaapkamer 3    
(bouwnummer(bouwnummer(bouwnummer(bouwnummer    288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293    €€€€    14.500,14.500,14.500,14.500,----    

    

Het leveren en aanbrengen van een dakkapel zoals aangegeven op de 

optietekeningen. De uitvoering van de dakkapel is gelijk aan die van de 

standaard dakkapel in het voordakvlak van slaapkamer 3 

 

Het platte dak wordt opgebouwd uit een houten balklaag afgewerkt met een 

plafond van plaatmateriaal. Het plafond van de dakkapel wordt rondom 

afgewerkt met een plafondplint. Het plafond en de zijwanden worden wit 

gesausd. 

De platte daken van dakkapellen worden voorzien van EPDM-dakbedekking. 

De wangen en dakrand worden bekleed met zink. Een zinken kraal wordt 

voorzien op de klangen.    
 
1017400101740010174001017400    Tuimeldakraam Tuimeldakraam Tuimeldakraam Tuimeldakraam voorvoorvoorvoordakvlak slaapkamer 3dakvlak slaapkamer 3dakvlak slaapkamer 3dakvlak slaapkamer 3    

(bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer 288 t/m 293)288 t/m 293)288 t/m 293)288 t/m 293)    €€€€    1.850,1.850,1.850,1.850,----    
    

Het leveren en plaatsen van een dakraam met tuimelraam – afmeting circa 

134x140cm- in het voordakvlak van slaapkamer 3, merk Fakro. Het dakraam 

is vervaardigd van vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenenhout en is aan 

de binnenzijde blank gelakt. Het dakraam is eenvoudig te bedienen door een 

handgreep aan de onderzijde van het kozijn en te openen op twee 

kierstanden. De tuimelas bevindt zich in het midden van de raamvleugel. De 

natuurlijke ventilatie is te regelen via het ventilatierooster. 

 
1010101011117575757500000000    KozijnKozijnKozijnKozijn    met dubbele deuren en twee zijlichten achtergevelmet dubbele deuren en twee zijlichten achtergevelmet dubbele deuren en twee zijlichten achtergevelmet dubbele deuren en twee zijlichten achtergevel    

(bouwnummer 2(bouwnummer 2(bouwnummer 2(bouwnummer 293939393))))    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

In de achtergevel worden de twee gevelkozijnen aangepast naar een breed 

kozijn met dubbel openslaande deuren en twee zijlichten. De deur aan de 

trapzijde is de loopdeur. 

De wand en metselwerk tussen de gevelkozijnen. 

Materialen en afwerking zijn conform het standaard gevelkozijn. 

 
1010101011117676767600000000    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 2(bouwnummer 2(bouwnummer 2(bouwnummer 288 t/m 29388 t/m 29388 t/m 29388 t/m 293))))    €€€€    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. 
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KEUZELIJST 

1010101011117777777700000000    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 (bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer 288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293))))    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    

    

In de achtergevel wordt het gevelkozijn met dubbele deuren aan de niet-

trapzijde aangepast naar een vast kozijn met glasvlakken. 

Materialen en afwerking blijft conform het standaard gevelkozijn. 

 
1010101011117878787800000000    Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel Vast kozijn in plaats van openslaande deuren achtergevel ter hoogte ter hoogte ter hoogte ter hoogte bergingbergingbergingberging    

(bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer (bouwnummer 288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293288 t/m 293))))    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

In de achtergevel op de 1e verdieping wordt 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. 

 
1010101017171717999900000000    Dubbele deuren met zijlicht in plaats van standaard in pui bergingDubbele deuren met zijlicht in plaats van standaard in pui bergingDubbele deuren met zijlicht in plaats van standaard in pui bergingDubbele deuren met zijlicht in plaats van standaard in pui berging    

(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

De standaard pui van de berging wordt aangepast naar een pui met daarin 

een dubbele deur en een zijlicht. De actieve deur zit aan de voordeurzijde. 

Materialen en afwerking blijft conform de standaard pui. 

 
1010101017950179501795017950    Verplaatsen deur in pui bergingVerplaatsen deur in pui bergingVerplaatsen deur in pui bergingVerplaatsen deur in pui berging    

(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

De enkele deur in de pui berging wordt verplaatst. De deur wordt verplaatst 

naar aan de voordeurzijde. 

Materialen en afwerking blijft conform de standaard pui. 

 
1010101017975179751797517975    Verplaatsen deur in pui bergingVerplaatsen deur in pui bergingVerplaatsen deur in pui bergingVerplaatsen deur in pui berging    

(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)(bouwnummer 288 t/m 293)    €€€€    n.t.b.n.t.b.n.t.b.n.t.b.    
    

De enkele deur in de pui berging wordt verplaatst. De deur wordt verplaatst 

naar aan de erfgrenszijde. 

Materialen en afwerking blijft conform de standaard pui. 

 


