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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

RUWBOUW

RB-51 Zijgevel - Uitbouw met aangesleepte kap bij woonkamer (bwnr 
01+03+04)

€ 38695,00

Conform Optietekening VK-701 t/m VK-703 wordt een uitbouw aan de zijgevel van

de woning aangebouwd, bestaande uit:

- een doorbraak in de oorspronkelijke zijgevel, waarbij de 1e verdiepingsvloer

d.m.v. een stalen raveelconstructie wordt gedragen. Deze doorbraak wordt met

plaatmateriaal afgewerkt.

- de geïsoleerde kanaalplaat en dekvloer van de begane grond wordt inclusief
vloerverwarming doorgetrokken in de uitbouw

- de uitbouw wordt voorzien van een schuin dak, waarmee een hoge vide in de

uitbouw wordt gerealiseerd

- de dak wordt gelijk aan het hoge dak uitgevoerd met een geïsoleerd
houtskeletbouwelement (Rc=6,0) waarop de rietbedekking wordt doorgetrokken.

- in het schuine dak van de uitbouw wordt een Velux dakraam PK10 GPL (94x160cm)

aangebracht, waarbij de daksparing wordt met plaatmateriaal afgetimmerd en in

witte kleur wordt afgeschilderd.

- gelijk aan de basiswoning worden kunststof gevelkozijnen toegepast, met aan

de buitenzijde een natuurstenen onderdorpel en aan de binnenzijde vensterbanken

van marmer composiet.

- de hoge wand (ter hoogte van de 1e verdieping) wordt gestukadoord tot het

niveau behangklaar

- de onderzijde van de schuine kap in de uitbouw wordt met gipsplaat

(behangklaar) afgewerkt

- in het hoge deel van het schuine dak van de uitbouw worden 2 geschakelde

lichtpunten aangeracht

- in de borstwering van de uitbouw wordt één dubbele wandcontactdoos aangebracht
(Optie RB-51 is alleen bij bwnr 01, 03 en 04 mogelijk)

RB-52 Voorgevel - Pui met dubbele tuindeuren bij woonkamer (bwnr 
01+04)

€ 2740,00

Conform Optietekening VK-704 worden de drie basiskozijnen van de voorgevel

vervangen door één grote pui met openslaande tuindeuren.
(Optie RB-52 is alleen van toepassing voor bwnr 01 + 04)

RB-53A Voorgevel - Uitbouw bij woonkamer (bwnr 01+04) € 21995,00

Conform Optietekening VK-705 t/m VK-707 worden de drie basiskozijnen van de

voorgevel vervangen een erker met een grote pui met openslaande tuindeuren,

bestaande uit:

- een doorbraak in de oorspronkelijke voorgevel, waarbij ter hoogte van de 1e

verdiepingsvloer d.m.v. een stalen raveelconstructie wordt gedragen. Deze

doorbraak wordt met plaatmateriaal afgewerkt.

- de geïsoleerde kanaalplaat en dekvloer van de begane grond wordt inclusief
vloerverwarming doorgetrokken in de uitbouw

- de uitbouw wordt voorzien van een houten dakconstructie van een houten
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balklaag met dakbeschot, waarop dakisolatie (Rc=6,0) bitumineuze dakbedekking

wordt aangebracht.

- gelijk aan de basiswoning worden kunststof gevelkozijnen toegepast, met aan

de buitenzijde een natuurstenen onderdorpel en aan de binnenzijde vensterbanken

van marmer composiet.

- de plafond van de uitbouw wordt met gipsplaat afgewerkt en voorzien van

spackwerk

- in de uitbouw worden geen installatiepunten toegevoegd

(Optie RB-52 is alleen van toepassing voor bwnr 01 + 04)

RB-53B Voorgevel - Uitbouw bij woonkamer (bwnr 02+05+07) € 20380,00

Conform Optietekening VK-708 t/m VK-712 worden de pui met dubbele tuindeuren

van de voorgevel vervangen door een erker met een grote pui met openslaande

tuindeuren, bestaande uit:

- een doorbraak in de oorspronkelijke voorgevel, waarbij ter hoogte van de 1e

verdiepingsvloer d.m.v. een stalen raveelconstructie wordt gedragen. Deze

doorbraak wordt met plaatmateriaal afgewerkt.

- de geïsoleerde kanaalplaat en dekvloer van de begane grond wordt inclusief
vloerverwarming doorgetrokken in de uitbouw

- de uitbouw wordt voorzien van een houten dakconstructie van een houten

balklaag met dakbeschot, waarop dakisolatie (Rc=6,0) bitumineuze dakbedekking

wordt aangebracht.

- gelijk aan de basiswoning worden kunststof gevelkozijnen toegepast, met aan

de buitenzijde een natuurstenen onderdorpel en aan de binnenzijde vensterbanken

van marmer composiet.

- de plafond van de uitbouw wordt met gipsplaat afgewerkt en voorzien van

spackwerk

- in de uitbouw worden geen installatiepunten toegevoegd

(Optie RB-52 is alleen van toepassing voor bwnr 02+05+07)

RB-54A Voorgevel - Uitbouw bij woonkamer + balkon 1e verd. (bwnr 
01+04)

€ 25155,00

Conform Optietekening VK-708 t/m VK-712 worden de drie basiskozijnen van de

voorgevel vervangen door uitbouw met een grote pui met openslaande tuindeuren,

waarop een balkon wordt aangebracht, bestaande uit:

- een doorbraak in de oorspronkelijke voorgevel, waarbij ter hoogte van de 1e

verdiepingsvloer d.m.v. een stalen raveelconstructie wordt gedragen. Deze

doorbraak wordt met plaatmateriaal afgewerkt.

- de geïsoleerde kanaalplaat en dekvloer van de begane grond wordt inclusief
vloerverwarming doorgetrokken in de uitbouw

- de uitbouw wordt voorzien van een houten dakconstructie van een houten

balklaag met dakbeschot, waarop dakisolatie (Rc=6,0) bitumineuze dakbedekking

en daktegels wordt aangebracht.

- gelijk aan de basiswoning worden kunststof gevelkozijnen toegepast, met aan

de buitenzijde een natuurstenen onderdorpel en aan de binnenzijde vensterbanken

van marmer composiet. Op de 1e verdieping worden de 2 raamkozijnen van de

basistekening vervangen door 2 balkondeuren met draai/kiepfunctie.
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- de plafond van de uitbouw wordt met gipsplaat afgewerkt en voorzien van

spackwerk

- in de uitbouw worden geen installatiepunten toegevoegd

(Optie RB-52 is alleen van toepassing voor bwnr 01+04)

RB-54B Voorgevel - Uitbouw bij woonkamer + balkon 1e verd. (bwnr 
02+05+07)

€ 23775,00

Conform Optietekening VK-708 t/m VK-712 worden de pui met dubbele tuindeuren

van de voorgevel vervangen door uitbouw met een grote pui met openslaande

tuindeuren, waarop een balkon wordt aangebracht, bestaande uit:

- een doorbraak in de oorspronkelijke voorgevel, waarbij ter hoogte van de 1e

verdiepingsvloer d.m.v. een stalen raveelconstructie wordt gedragen. Deze

doorbraak wordt met plaatmateriaal afgewerkt.

- de geïsoleerde kanaalplaat en dekvloer van de begane grond wordt inclusief
vloerverwarming doorgetrokken in de uitbouw

- de uitbouw wordt voorzien van een houten dakconstructie van een houten

balklaag met dakbeschot, waarop dakisolatie (Rc=6,0) bitumineuze dakbedekking

en daktegels wordt aangebracht.

- gelijk aan de basiswoning worden kunststof gevelkozijnen toegepast, met aan

de buitenzijde een natuurstenen onderdorpel en aan de binnenzijde vensterbanken

van marmer composiet. Op de 1e verdieping worden de 2 raamkozijnen van de

basistekening vervangen door 2 balkondeuren met draai/kiepfunctie.

- de plafond van de uitbouw wordt met gipsplaat afgewerkt en voorzien van

spackwerk

- in de uitbouw worden geen installatiepunten toegevoegd

(Optie RB-52 is alleen van toepassing voor bwnr 02+05+07)

RB-54C Voorgevel - Uitbouw bij woonkamer + balkon 1e verd. (bwnr 
06)

€ 4550,00

Conform Optietekening VK-708 t/m VK-712 wordt op de erker aan de voorgevel een

balkon op de 1e verdieping aangebracht, bestaande uit:

- de borstwering van de uitbouw wordt verhoogd en de dakbedekking van daktegels

voorzien.

- op de 1e verdieping worden de 2 raamkozijnen van de basistekening vervangen

door 2 balkondeuren met draai/kiepfunctie.

(Optie RB-54C is alleen van toepassing voor bwnr 06)

RB-55 Dakkapel op zijgevel (bwnr 01+03+04+06+07) € 6475,00

Conform Optietekening VK-721 worden de 2 dakramen in de zijgevel vervangen door

een dakkapel.

T.b.v. voldoende daglicht, wordt er wel een extra dakraam PK10 toegevoegd.

De dakkapel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met Zweeds rabat en voorzien van

een kunststof kozijn.

Bovenop de dakkapel wordt bitumineuze dakbedekking aangebracht

RB-56 Achtergevel - Uitbouw groot bij keuken (bijkeuken in berging) € 39100,00

Conform Optietekening VK-713 t/m VK-715 wordt de gehele woning tot de
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achterzijde van de garage uitgebouwd, bestaande uit:

- de kalkzandsteenwanden en kanaalplaatvloeren van de keuken worden geheel in

de uitbouw doorgetrokken

- de dekvloer van de keuken wordt inclusief vloerverwarming doorgetrokken in de

uitbouw

- de tussendeur tussen keuken en bijkeuken blijft een standaard

binnendeurskozijn

- de plafondafwerking met spackwerk van de keuken wordt doorgetrokken in de

uitbouw

De garage wordt gewijzigd naar een geïsoleerde bijkeuken en berging, bestaande
uit:

- de wanden van de bijkeuken en berging worden geïsoleerd (Rc=4,7) uitgevoerd
en aan de binnenzijde voorzien van een gipsbeplating

- de dakisolatie wordt dikker uitgevoerd naar Rc=6,0

- het plafond van de bijkeuken wordt voorzien van een gipsplafond, in de

berging blijft de houten balklaag inzicht

- in de vloer van de bijkeuken en berging wordt vloerverwarming aangebracht

- de oorspronkelijke houten dubbele garagedeur blijft ongewijzigd

RB-57 Achtergevel - Overkapping (naast bijkeuken) € 7450,00

Conform Optietekening VK-732 wordt een overkapping aan de achterzijde van de

woning naast de bijkeuken gebouwd, bestaande uit:

- een heipaal met betonpoer

- een stalen kolom, voorzien van coating in kleur

- een houten balklaag met dakbeschot (geen plafondafwerking aan onderzijde)

- boeibetimmering van Zweeds rabat, gelijk aan garage

- 30 mm dakisolatie met daarop bitumineuze dakbedekking en aluminium

dakrandprofiel

Exclusief verlichting (gevelarmatuur bij deur bijkeuken blijft gehandhaafd)

RB-58 Extra dakraam € 3115,00

Conform Optietekening VK-723 wordt aan de voorzijde zolder een extra dakraam

aangebracht, bestaande uit:

- Velux dakraam PK10 GPL (94x160cm), voorzien van HR++-beglazing

- Daksparing met plaatmateriaal afgetimmerd en in een witte kleur afgeschilderd

RB-60 Grote slaapkamer voorzijde + extra badkamer € 10115,00

Conform Optietekening VK-724 worden de 2 slaapkamers aan de voorzijde

samengevoegd, waarbij een tweede badkamer wordt toegevoegd, bestaande uit:

- wand- en vloertegels conform basis tegelpakket

- sanitair conform basis sanitairpakket, bestaande uit wastafel,

douchegarnituur en draingoot (geen extra toilet)

- één extra geschakeld lichtpunt aan plafond en één nabij de wastafel
- de wand- tussen bad- en slaapkamer wordt niet voorzien van een deurkozijn

(optioneel wel mogelijk)

- t.b.v. het leidingwerk wordt in de trap in één hoek een "lepe
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hoek"-betimmering aangebracht tussen begane grond en 2e verdieping.

RB-61 Luifel bij voordeur € 3115,00

Conform Optietekening VK-726 wordt luifel boven de voordeur van de woning

aangebracht, bestaande uit:

- een prefab aluminium luifel, inclusief waterkerende slabbe vanuit de gevel

Exclusief verlichting (gevelarmatuur bij voordeur blijft gehandhaafd)

Deze optie is niet mogelijk i.c.m. opties carport (RB-62 t/m RB-65)

RB-62 Carport - korte uitvoering € 6650,00

Conform Optietekening VK-727 wordt een korte carport aan de woning gebouwd,

bestaande uit:

- een heipaal met betonpoer

- een stalen kolom, voorzien van coating in kleur

- een houten balklaag met dakbeschot (geen plafondafwerking aan onderzijde

- boeibetimmering van Zweeds rabat, gelijk aan garage

- 30 mm dakisolatie met daarop bitumineuze dakbedekking en aluminium

dakrandprofiel

Exclusief verlichting (gevelarmatuur bij voordeur blijft gehandhaafd)

RB-63 Carport - lange uitvoering € 12075,00

Conform Optietekening VK-728 wordt een lange carport aan de woning gebouwd,

bestaande uit:

- een heipaal met betonpoer

- een stalen kolom en randbalk, voorzien van coating in kleur

- een houten balklaag met dakbeschot (geen plafondafwerking aan onderzijde

- boeibetimmering van Zweeds rabat, gelijk aan garage

- 30 mm dakisolatie met daarop bitumineuze dakbedekking en aluminium

dakrandprofiel

Exclusief verlichting (gevelarmatuur bij voordeur blijft gehandhaafd)

RB-64 Carport - korte uitvoering bij dubbele berging (bwnr 06+07) € 9325,00

Conform Optietekening VK-729 wordt een korte carport bij de dubbele garage

(alleen bwnr 06 en 07) aan de woning gebouwd, bestaande uit:

- een heipaal met betonpoer

- een stalen kolom en randbalk, voorzien van coating in kleur

- een houten balklaag met dakbeschot (geen plafondafwerking aan onderzijde

- boeibetimmering van Zweeds rabat, gelijk aan garage

- 30 mm dakisolatie met daarop bitumineuze dakbedekking en aluminium

dakrandprofiel

Exclusief verlichting (gevelarmatuur bij voordeur blijft gehandhaafd)

RB-65 Carport - lange uitvoering bij dubbele berging (bwnr 06+07) € 15975,00

Conform Optietekening VK-730 wordt een lange carport bij de dubbele garage

(alleen bwnr 06 en 07) aan de woning gebouwd, bestaande uit:

- een heipaal met betonpoer
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- een stalen kolom en randbalk, voorzien van coating in kleur

- een houten balklaag met dakbeschot (geen plafondafwerking aan onderzijde)

- boeibetimmering van Zweeds rabat, gelijk aan garage

- 30 mm dakisolatie met daarop bitumineuze dakbedekking en aluminium

dakrandprofiel

Exclusief verlichting (gevelarmatuur bij voordeur blijft gehandhaafd)

RB-66 Carport - naast berging (bwnr 06+07) € 12050,00

Conform Optietekening VK-731 wordt een lange carport naast de garage (alleen

bwnr 06 en 07) gebouwd, bestaande uit:

- twee heipalen met betonpoer

- twee stalen kolom en randbalk, voorzien van coating in kleur

- een houten balklaag met dakbeschot (geen plafondafwerking aan onderzijde)

- boeibetimmering van Zweeds rabat, gelijk aan garage

- 30 mm dakisolatie met daarop bitumineuze dakbedekking en aluminium

dakrandprofiel

Exclusief verlichting

RB-67 Berging - Dubbele uitvoering (alleen bwnr 06+07) € 29875,00

Conform Optietekening VK-725 wordt enkele garage verbreed tot een ongeïsoleerde
garage dubbele uitvoering (alleen bij bwnr 06 en 07), bestaande uit:

- geïsoleerde begane grondvloer met dekvloer
- houtgevelbekleding op regelwerk (als standaard garage)

- houten balklaag met dakbeschot, met stallen tussen ligger

- licht (30 mm) geïsoleerd dak met bitumineuze dakbedekking
- extra houten dubbele garagedeur

- een tweede geschakeld lichtpunt in de garage
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ELEKTRA

EL-01 Bedraden van standaard loze leiding t.b.v. data/telefonie € 200,00

De standaard loze leiding (diameter 19 mm) wordt vanaf de meterkast bedraad en

afgemonteerd t.b.v. een telefoon/internetaansluiting.

- voorzien van CAT 6 datakabel,

- afdekplaat t.b.v. een RJ45 stekker, hoogte circa 300mm +vl (exclusief

verloopkabel RJ45 naar RJ11 t.b.v. telefoonaansluiting),

- exclusief afmontage in de meterkast.

EL-02 Extra aansluiting t.b.v. data/telefonie € 330,00

Er wordt vanaf de meterkast een extra loze leiding (diameter 19 mm) aangebracht

naar een op tekening n.t.b. positie. Deze wordt bedraad en afgemonteerd t.b.v.

een telefoon/internetaansluiting.

- voorzien van CAT 6 datakabel,

- afdekplaat t.b.v. een RJ45 stekker, hoogte circa 300mm +vl (exclusief

verloopkabel RJ45 naar RJ11 t.b.v. telefoonaansluiting),

- exclusief afmontage in de meterkast.

EL-03 Bedraden van standaard loze leiding t.b.v. CAI € 200,00

De standaard loze leiding (diameter 19 mm) wordt vanaf de meterkast bedraad en

afgemonteerd t.b.v. een CAI-aansluiting.

- voorzien van COAX-kabel,

- afdekplaat geschikt voor een CAI-stekker, hoogte circa 300mm +vl,

- exclusief afmontage in de meterkast,

- exclusief CAI-versterker.

EL-04 Extra aansluiting t.b.v. CAI € 330,00

Er wordt vanaf de meterkast een extra loze leiding (diameter 19 mm) aangebracht

naar een op tekening n.t.b. positie. Deze wordt bedraad en afgemonteerd t.b.v.

een CAI-aansluiting.

- voorzien van COAX-kabel,

- afdekplaat geschikt voor een CAI-stekker, hoogte circa 300mm +vl,

- exclusief afmontage in de meterkast,

- exclusief CAI-versterker.

EL-06 Extra enkele wandcontactdoos in de woning € 200,00

Er wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening n.t.b.

positie.

- standaard hoogte 300mm +vl,

- indien afwijkende hoogte gewenst, dan dient dit expliciet op tekening te

worden vermeld.
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EL-07 Extra dubbele wandcontactdoos in de woning € 225,00

Er wordt een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening

n.t.b. positie.

- standaard hoogte 300mm +vl,

- indien afwijkende hoogte gewenst, dan dient dit expliciet op tekening te

worden vermeld.

EL-08 Uitbreiden wandcontactdoos enkel naar dubbel € 70,00

In plaats van een enkele wandcontactdoos wordt een dubbele wandcontactdoos

aangebracht.

EL-10 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in nieuw aan 
te brengen leiding

€ 365,00

Er wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening n.t.b.

positie. In de meterkast wordt de wandcontactdoos aangesloten op een aparte

groep.

Dit is van toepassing op apparatuur met een hoger vermogen dan 2000 Watt (zoals

wasmachine, vaatwasser, etc); deze vereisen een aparte groep in de meterkast.

EL-11 Uitvoering wandcontactdoos met usb-aansluiting € 120,00

Uitvoering van een wandcontactdoos inclusief usb-aansluiting.

EL-12 Aansluiting wasdroger € 365,00

De standaard loze leiding voor de wasdroger wordt vanaf de meterkast bedraad en

aangesloten op een aparte groep. Daarnaast wordt de afvoer van de wasmachine

uitgebreid zodat ook het water uit de condensdroger kan worden afgevoerd.

EL-13 Extra elektra-aansluiting 2 x 230V € 560,00

Op een op (keukeninstallatie)tekening gemaatvoerde positie wordt een extra

perilex-wandcontactdoos op een dubbele groep (2x230V) in de meterkast

aangebracht. Bijvoorbeeld toe te passen voor elektrisch koken.

EL-14 Extra krachtstroomaansluiting 400V € 560,00

Op een op (keukeninstallatie)tekening gemaatvoerde positie wordt een extra

perilex-wandcontactdoos op een krachtstroomaansluiting (400V) in de meterkast.

Bijvoorbeeld toe te passen voor elektrisch koken of het aansluiten van een

sauna.

EL-16 Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar € 305,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (exclusief armatuur) inclusief

schakelaar. Positie (gemaatvoerd) plafondlichtpunt en schakelaar dient te

worden aangegeven op de optietekening (wandschakelaar op standaard hoogte).

N.B. Positie plafondlichtpunt kan afwijken van tekening, dit is afhankelijk van
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het bouwsysteem (indeling kanaalplaten).

EL-17 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 225,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (exclusief armatuur) op een

bestaande schakelaar. Positie (gemaatvoerd) plafondlichtpunt dient te worden

aangegeven op de optietekening.

N.B. Positie plafondlichtpunt kan afwijken van tekening, dit is afhankelijk van

het bouwsysteem (indeling kanaalplaten).

EL-19 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar € 305,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt (exclusief armatuur) inclusief

schakelaar. Positie (gemaatvoerd, incl. hoogte) wandlichtpunt en schakelaar

dienen te worden aangegeven op de optietekening (wandschakelaar op standaard

hoogte).

EL-20 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 225,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt (exclusief armatuur) op bestaande

schakelaar. Positie (gemaatvoerd, incl. hoogte) wandlichtpunt dient te worden

aangegeven op de optietekening.
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OVERIG INSTALLATIEWERK

OI-04 Extra bediening t.b.v. mechanische installatie € 115,00

Levering van een extra draadloze bediening voor de mechanische ventilatie.
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TUIN

TU-01 Buitenkraan € 795,00

Buitenkraan wordt vorstvrij uitgevoerd. Deze wordt door de buiten- en

binnenmuur naar binnengebracht en in de binnenwand (onzichtbaar) weggewerkt.

Daarom bij voorkeur niet t.h.v. een radiator plaatsen i.v.m. kans op

legionellavorming. Positie n.t.b. op tekening.

TU-03 Wandcontactdoos buitenzijde woning € 210,00

Het aanbrengen van een een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de

buitengevel. Hoogte circa 500+.  Positie dient te worden aangegeven op de

optietekening.
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