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GROTE OPTIES  
Optie Omschrijving Prijs 

incl. BTW 

Keuze Aantal 

Optie 01 Uitbreiding woonkamer 1200mm (type C.02) 

Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning 

conform optieboek tekening v-501 optie 01 d.d. 30-11-2022. De 

materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning 

conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De 

afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien 

mogelijk 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er 

constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de 

ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De 

wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 1200mm op 

richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 600mm 

op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele 

wandcontactdoos opgenomen. 

Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de beng-waarde wijzigt. 

€ 13.900 

 

………. 

Optie 02 Uitbreiding woonkamer 1200mm (type C.03) 

Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning 

conform optieboek tekening v-502 optie 02 d.d. 30-11-2022. De 

materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning 

conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De 

afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien 

mogelijk 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er 

constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de 

ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De 

wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 1200mm op 

richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 600mm 

op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele 

wandcontactdoos opgenomen. 

Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de beng-waarde wijzigt. 

€ 15.200 

 

………. 

Optie 03 Uitbreiding woonkamer 1200mm (type C.01) 

Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning 

conform optieboek tekening v-503 optie 03 d.d. 30-11-2022. De 

materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning 

conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De 

afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien 

mogelijk 1200mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er 

constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de 

ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De 

wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 1200mm op 

richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 600mm 

op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele 

wandcontactdoos opgenomen. 

Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de beng-waarde wijzigt. 

€ 13.900 

 

………. 

Optie 04 Uitbreiding woonkamer 2400mm (type C.02) 

Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning 

conform optieboek tekening v-504 optie 04 d.d. 30-11-2022. De 

materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning 

conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De 

afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien 

€ 24.300 

 

………. 
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mogelijk 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er 

constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de 

ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De 

wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 2400mm op 

richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 1200mm 

op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele 

wandcontactdoos opgenomen. 

Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de beng-waarde wijzigt. 

Optie 05 Uitbreiding woonkamer 2400mm (type C.03) 

Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning 

conform optieboek tekening v-505 optie 05 d.d. 30-11-2022. De 

materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning 

conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De 

afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien 

mogelijk 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er 

constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de 

ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De 

wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 2400mm op 

richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 1200mm 

op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele 

wandcontactdoos opgenomen. 

Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de beng-waarde wijzigt. 

€ 26.500 

 

………. 

Optie 06 Uitbreiding woonkamer 2400mm (type C.01) 

Het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning 

conform optieboek tekening v-506 optie 06 d.d. 30-11-2022. De 

materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning 

conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De 

afzuigpunten voor ventilatie nabij de achtergevel schuiven indien 

mogelijk 2400mm op richting de nieuwe achtergevel. Indien er 

constructief een stalen balk in de dakvloer benodigd is, blijven de 

ventilatiepunten op de oorspronkelijke positie zitten. De 

wandcontactdozen nabij de achtergevel schuiven 2400mm op 

richting de nieuwe achtergevel. Het plafondlichtpunt schuift 1200mm 

op richting de achtergevel. Tevens is er één extra dubbele 

wandcontactdoos opgenomen. 

Noot: de beng-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de beng-waarde wijzigt. 

€ 24.300 

 

………. 

Optie 07 Zolderindeling (type C.01 en C.02) 

Het realiseren van twee zolderkamers (onbenoemde ruimten) op de 

tweede verdieping van de woning conform optieboek tekening v-507 

optie 07 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is 

gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische 

omschrijving d.d. 30-11-2022. 

De zolderkamers zijn voorzien van vloerverwarming (geschikt voor 

het behalen van de benodigde ruimtetemperatuur conform eisen 

Woningborg). Er is géén vliering opgenomen en beide zolderkamers 

zijn voorzien van één dubbele wandcontactdoos en één 

wandlichtpunt met schakelaar. 

Er zijn géén afzuigpunten voor ventilatie opgenomen in de 

zolderkamers. 

€ 5.200 

 

………. 
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Optie 08 Zolderindeling (type C.03)  

Het realiseren van twee zolderkamers (onbenoemde ruimten) op de 

tweede verdieping van de woning conform optieboek tekening v-508 

optie 08 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en afwerking is 

gelijkwaardig aan de basiswoning conform de technische 

omschrijving d.d. 30-11-2022. 

De zolderkamers zijn voorzien van vloerverwarming (geschikt voor 

het behalen van de benodigde ruimtetemperatuur conform eisen 

Woningborg). Er is géén vliering opgenomen en beide zolderkamers 

zijn voorzien van één dubbele wandcontactdoos en één 

wandlichtpunt met schakelaar. 

Er zijn géén afzuigpunten voor ventilatie opgenomen in de 

zolderkamers. 

€ 5.700 

 

………. 

Optie 09 Dakkapel 2235mm (voorzijde kavel 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9)  

Het realiseren van een dakkapel conform optieboek tekening v-509 

optie 09 d.d. 30-11-2022. 

De dakkapel wordt geconstrueerd met een houten stijl- en regelwerk 

waartussen isolatie is geplaatst. De afwerking van de dakkapel is 

conform kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving d.d. 

30-11-2022. Kozijn conform optietekening. 

De dakbedekking is een 2-laagse bitumineuze dakbedekking. 

De binnenzijde van de zijwangen en het plafond worden 

afgetimmerd.  

Noot: de BENG-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de BENG-waarde wijzigt. 

Noot: De definitieve positie van de dakkapel wordt bepaald door de 

aannemer op basis van de positie van de zonnepanelen. Het 

verplaatsen van de zonnepanelen behoort niet tot de mogelijkheden. 

€ 8.900 

 

………. 

Optie 10 Dakkapel 1470mm (voorzijde kavel 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9)  

Het realiseren van een dakkapel conform optieboek tekening v-510 

optie 10 d.d. 30-11-2022. 

De dakkapel wordt geconstrueerd met een houten stijl- en regelwerk 

waartussen isolatie is geplaatst. De afwerking van de dakkapel is 

conform kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving d.d. 

30-11-2022. Kozijn conform optietekening. 

De dakbedekking is een 2-laagse bitumineuze dakbedekking. 

De binnenzijde van de zijwangen en het plafond worden 

afgetimmerd.  

Noot: de BENG-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de BENG-waarde wijzigt. 

Noot: De definitieve positie van de dakkapel wordt bepaald door de 

aannemer op basis van de positie van de zonnepanelen. Het 

verplaatsen van de zonnepanelen behoort niet tot de mogelijkheden. 

€ 7.200 

 

………. 

Optie 11 Dakkapel 1470mm (achterzijde kavel 10 t/m 16)  

Het realiseren van een dakkapel conform optieboek tekening v-511 

optie 11 d.d. 30-11-2022. 

De dakkapel wordt geconstrueerd met een houten stijl- en regelwerk 

waartussen isolatie is geplaatst. De afwerking van de dakkapel is 

conform kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving d.d. 

30-11-2022. Kozijn conform optietekening. 

De dakbedekking is een 2-laagse bitumineuze dakbedekking. 

De binnenzijde van de zijwangen en het plafond worden 

afgetimmerd.  

€ 7.200 

 

………. 
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Noot: de BENG-waarde van de woning is gebaseerd op de 

basiswoning, bij het kiezen voor uitbreidingsoptie(s) bestaat de kans 

dat de BENG-waarde wijzigt. 

Noot: De definitieve positie van de dakkapel wordt bepaald door de 

aannemer op basis van de positie van de zonnepanelen. Het 

verplaatsen van de zonnepanelen behoort niet tot de mogelijkheden. 

Optie 12 Dubbele tuindeuren  

Het leveren en aanbrengen van dubbele tuindeuren in plaats van een 

kozijn met vast deel conform optieboek tekening v-512 optie 12 d.d. 

30-11-2022. De materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de 

basiswoning conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. 

De linkse deur (van buitenaf gezien) is de loopdeur.  

€ 2.150 

 

………. 

Optie 13 Dubbele tuindeuren met zijlichten 

Het leveren en aanbrengen van dubbele tuindeuren met zijlichten in 

plaats van de enkele deur en het kozijn met vast deel conform 

optieboek tekening v-512 optie 13 d.d. 30-11-2022. De 

materialisatie en afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning 

conform de technische omschrijving d.d. 30-11-2022. De linkse deur 

(van buitenaf gezien) is de loopdeur. 

€ 2.960 

 

………. 

Optie 14 Verdiepingshoog kozijn voorgevel 

Het leveren en aanbrengen van een verdiepingshoog kozijn met 

draaikiep deel in plaats van het kozijn met borstwering conform 

optietekening v-514 optie 14 d.d. 30-11-2022. De materialisatie en 

afwerking is gelijkwaardig aan de basiswoning conform de 

technische omschrijving d.d. 30-11-2022.  

Noot: het uitbreiden van de keuken naar een hoekkeuken is in 

combinatie met deze optie niet mogelijk. 

€ 690 

 

………. 

30.00.01 Verplaatsen binnendeur incl. schakelaar. 

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn. Hierbij wordt de 

lichtschakelaar verplaatst. 

€ 150,= 

 

………. 

30.00.02 Wijzigingen draairichting binnendeur. 

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Hierbij worden 

géén elektrische aansluitpunten verplaatst. 

€ 65,= 

 

………. 

30.00.03 Slot in plaats van loopslot 

De standaard binnendeur wordt voorzien van een slot (met 

klaviersleutel) in plaats van het standaard slot. 

€ 75,= 

 

………. 

30.00.05 Het laten vervallen van een binnendeur incl. kozijn 

Het laten vervallen van het standaard binnendeurkozijn en 

binnendeur. De sparing wordt rondom niet verder afgewerkt. De 

garantie op de ruimtetemperatuur van aangrenzende ruimten komt 

te vervallen. 

€ - 125,= 

 

………. 
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RUWBOUW  
 

Optie Omschrijving Prijs 

incl. BTW 

Keuze Aantal 

50.03.01 Verplaatsen keuken aansluitingen spoelbak/kraan  

Verplaatsen  keuken aansluitingen spoelbak/kraan op dezelfde wand. 

€ 75,= 

 

………. 

50.03.02 Verplaatsen keuken aansluitingen spoelbak/kraan  

Verplaatsen keuken aansluitingen spoelbak/kraan naar een andere 

wand volgens keukentekening. 

€ 180,= 

 

………. 

50.03.03 Aparte vaatwasser aansluiting (niet naast spoelbak) 

Aparte vaatwasser aansluiting indien deze niet naast de spoelbak 

geplaatst wordt. 

€ 225,= 

 

………. 

50.04.01 Extra koudwateraansluiting voorzien van beluchterkraan 

Extra koudwateraansluiting voorzien van beluchterkraan 

(bijvoorbeeld t.b.v. koffie automaat / Amerikaanse koelkast) 

€ 160,= 

 

………. 

50.04.02 Extra afgedopte koudwateraansluiting 

Extra afgedopte koudwateraansluiting (bijvoorbeeld t.b.v. Quooker) 

€ 150,= 

 

………. 

50.04.03 Extra afvoer + koudwateraansluiting voorzien van 

beluchterkraan  

Extra afvoer + koudwateraansluiting voorzien van beluchterkraan 

(bijvoorbeeld t.b.v. koffie automaat) 

€ 380,= 

 

………. 
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ELEKTRA 
 

Optie Omschrijving Prijs 

incl. BTW 

Keuze Aantal 

70.01.01 Extra enkele wandcontactdoos 

Het leveren en aanbrengen van één extra enkele wandcontactdoos 

met randaarde. Te monteren op een hoogte van ca. 300mm boven 

vloerpeil. 

€ 175,= 

 

………. 

70.01.02 Extra dubbele wandcontactdoos. 

Het leveren en aanbrengen van één extra dubbele wandcontactdoos 

met randaarde. Te monteren op een hoogte van ca. 300mm boven 

vloerpeil. 

€ 235,= 

 

………. 

70.01.03 Opwaarderen enkele wandcontactdoos naar dubbele 

wandcontactdoos 

Het opwaarderen van een bestaande enkele wandcontactdoos naar 

een dubbele wandcontactdoos. 

€ 60,= 

 

………. 

70.01.04 Extra enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar 

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos 

naast een bestaande schakelaar. 

€ 110,= 

 

………. 

70.02.01 Extra enkele wandcontactdoos voor buitengebruik. 

Het leveren en aanbrengen van één extra enkele wandcontactdoos 

met randaarde welke geschikt is voor buitengebruik. Te monteren op 

de buitengevel van het balkon/dakterras, op een hoogte van ca. 

300mm boven vloerpeil van het appartement. 

€ 195,= 

 

………. 

70.02.02 Extra dubbele wandcontactdoos voor buitengebruik. 

Het leveren en aanbrengen van één extra dubbele wandcontactdoos 

met randaarde welke geschikt is voor buitengebruik. Te monteren op 

de buitengevel van het balkon/dakterras, op een hoogte van ca. 

300mm boven vloerpeil van het appartement. 

€ 235,= 

 

………. 

70.02.03 Schakelaar enkele of dubbele wandcontactdoos voor 

buitengebruik 

Het leveren en aanbrengen van een enkelpolige schakelaar voor het 

aan/uit schakelen van een enkele of dubbele wandcontactdoos voor 

buitengebruik. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 

70.02.01 of 70.02.02. 

€ 180,= 

 

………. 

70.03.01 Verplaatsen elektrisch aansluitpunt. 

Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of lichtpunt 

t.o.v. de standaard positie. 

€ 85,= 

 

………. 

70.04.01 Extra loze leiding vanuit meterkast. 

Het leveren en monteren van één extra loze leiding vanuit de 

meterkast naar een andere positie in het appartement, op een 

hoogte van ca. 300mm boven vloerpeil. 

€ 220,= 

 

………. 

70.04.02 Extra loze leiding t.b.v. zonwering 

Het leveren en monteren van een loze leiding t.b.v. later aanbrengen 

zonwering. De loze leiding wordt in de negge van het kozijn 

geplaatst, in de bovenhoek. Aan de binnenzijde is een 

jalouzieschakelaar voorzien (standaard schakelmateriaal) en is geen 

bedrading opgenomen van de schakelaar naar het aansluitpunt voor 

de zonwering, dit dient de leverancier van de zonwering mee te 

nemen. 

€ 550,00 

 

………. 

70.05.01 Bedraden loze leiding t.b.v. telefoon. 

Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van een telefoon 

aansluiting. 

€ 150,= 

 

………. 

70.05.02 Bedraden loze leiding t.b.v. CAI. 

Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van een CAI 

aansluiting. 

€ 150,= 

 

………. 
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70.05.03 Bedraden loze leiding met UTP aansluiting enkelvoudig. 

Het bedraden van een loze leiding met een compleet afgemonteerde 

enkelevoudige UTP aansluiting. 

€ 150,= 

 

………. 

70.05.04 Bedraden loze leiding met UTP aansluiting dubbelvoudig. 

Het bedraden van een loze leiding met een compleet afgemonteerde 

dubbelvoudige UTP aansluiting. 

€ 185,= 

 

………. 

70.05.10 Enkele UTP aansluiting omzetten naar dubbele UTP 

aansluiting 

De reeds aanwezige enkele UTP aansluiting omzetten naar een 

dubbele UTP aansluiting. 

€ 130,= 

 

………. 

70.05.12 Het leveren en aanbrengen van een continu stroompunt. 

Het leveren en aanbrengen van een continu stroompunt (voor 

bijvoorbeeld spiegel/spiegelkast). 

€ 175,= 

 

………. 

70.06.01 Extra wand/plafondlichtpunt op aparte schakelaar. 

Het leveren en aanbrengen van een wand/plafondlichtpunt op een 

aparte enkelpolige schakelaar. 

€ 255,= 

 

………. 

70.06.02 Extra wand/plafondlichtpunt op bestaande schakelaar. 

Het leveren en aanbrengen van een wand/plafondlichtpunt op een 

bestaande enkelpolige schakelaar. 

€ 155,= 

 

………. 

70.07.01 Bewegingsschakelaar. 

Het aanbrengen van een bewegingsschakelaar in plaats van een 

standaard schakelaar. Dit zorgt voor een automatische en efficiënte 

manier van verlichting. 

€ 225,= 

 

………. 

70.07.03 Leveren en aanbrengen van een led dimmer. 

Het leveren en aanbrengen van een LED draaidimmer i.p.v. een 
standaard enkelpolige schakelaar. U dient de betreffende 
schakelaar(s) duidelijk op tekening te omcirkelen. 

€ 165,= 

 

………. 

70.07.04 Extra wisselschakelaar op bestaand lichtpunt 

Het leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar op 

bestaand plafondlichtpunt t.b.v. wisselschakeling. De lichtschakelaar 

wordt uitgevoerd in standaard schakelmateriaal. U dient de plaats op 

tekening aan te geven. Indien niet anders aangegeven wordt de 

extra lichtschakelaar op standaardhoogte (ca. 105cm boven de 

vloer) aangebracht. 

€ 155,= 

 

………. 

70.08.01a Extra (aparte) groep incl. loze leiding. 

Het leveren en aanbrengen van een extra (aparte) groep 230 volt in 

de meterkast van uw appartement. Deze aparte groep te bedraden 

en af te monteren middels een enkele wandcontactdoos met 

randaarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe loze 

leiding. 

LET OP: 

* De meterkast is standaard uitbreidbaar naar 8 eindgroepen. 

Daarboven dient de meterkast te worden aangepast. De kosten van 

deze uitbreiding zijn onder andere afhankelijk van het uiteindelijke 

aantal eindgroepen. De (eventuele) kosten 

hiervoor zijn aangegeven in punt 70.08.02. en kunnen dus pas op 

een later tijdstip geoffreerd worden. 

€ 325,= 

 

………. 

70.08.01b Extra (aparte) groep incl. loze leiding. 

Het leveren en aanbrengen van een extra (aparte) groep 2x230 volt 

in de meterkast van uw appartement. Deze aparte groep te 

bedraden en af te monteren middels een enkele wandcontactdoos 

met randaarde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe loze 

leiding. 

LET OP: 

* De meterkast is standaard uitbreidbaar naar 8 eindgroepen. 

Daarboven dient de meterkast te worden aangepast. De kosten van 

€ 405,= 

 

………. 
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deze uitbreiding zijn onder andere afhankelijk van het uiteindelijke 

aantal eindgroepen. De (eventuele) kosten 

hiervoor zijn aangegeven in punt 70.08.02. en kunnen dus pas op 

een later tijdstip geoffreerd worden. 

70.08.02 Extra aardlekschakelaar incl. aanpassen meterkast 

Extra aardlekschakelaar incl. aanpassen meterkast i.v.m. het 

overschrijden van het maximum aantal groepen (meer dan 8 stuks). 

€ 380,= 

 

………. 
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Optie Omschrijving Prijs 

incl. BTW 

Keuze Aantal 

40.10.01 Vervallen spuitwerk plafond 
Het laten vervallen van het plafondspuitwerk in het hele appartement. 
De plafondplaten worden niet nader afgewerkt. Oneffenheden en 
kleine beschadigingen worden niet gerepareerd. 

€   0,= 

 

………. 

 


