
Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werknaam:

Werk: 2103

31 woningen Akkerranden Fase 2

Type Zonnebloem 7200 bungalowWoningtype:

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van  
uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Makelaarsopties

09 A7200 Dubbele openslaande deuren achtergevel € 2.172,00
De standaard aanwezige enkele deur komt hiermee te vervallen
Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te 
zetten. Loopdeur conform tekening.

Afwerking conform de technische omschrijving

41 A7200 Dakkapel 2-vlaks; achterzijde ipv dakramen € 8.500,00
Het leveren en aanbrengen van een 2-vlaks dakkapel in het schuine 
dakvlak op de 1e verdieping i.p.v. de standaard dakramen. Inclusief het 
aanbrengen van houten zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in 
kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen en vastglas. 
De bovenzijde van het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en 
dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een 
houten vensterbank.

NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de 
woning een dakkapel te realiseren.

42 A7200 Dakkapel 3-vlaks; achterzijde ipv dakramen € 9.500,00
Het leveren en aanbrengen van een 3-vlaks dakkapel in het schuine 
dakvlak op de 1e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten
zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten 
gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen en vastglas. De bovenzijde van 
het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de 
binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.

NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de 
woning een dakkapel te realiseren.

43 A7200 Indelingswijziging met slaapkamer en badkamer op de BG € 0,00
Het wijzigen van de indeling op de begane grond en 1e verdieping. Op de 
begane grond worden een slaapkamer en badkamer gecreëerd. De 
slaapkamers, toiletruimte en badkamer op de 1e verdieping komen te 
vervallen 

E.e.a. conform optietekening
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Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werknaam:

Werk: 2103

31 woningen Akkerranden Fase 2

Type Zonnebloem 7200 bungalowWoningtype:

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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