
MENU À LA CARTE 
In onderstaand overzicht treft u voor de in het kort een aantal mogelijkheden en prijsindicaties aan om de woning nog 
meer op uw wensen af te stemmen. De woonadviseur kan u nader informeren over de specifieke mogelijkheden en 
bijbehorende prijzen voor de door u gekozen woning. 

Omschrijving* Prijs** 

Uitbouw aan achterzijde,1,2 meter diep (niet voor kavel 8 en 11) € 13.900,00 

Uitbouw aan achterzijde 1,8 meter diep (niet voor kavel 8 en 11) € 16.800,00 

Uitbouw aan achterzijde 2,4 meter diep (niet voor kavel 8 en 11) € 19.800,00 

Uitbouwmogelijkheden kavel 8 en 11  op aanvraag 

Erker in voor- of zijgevel, ca. 0,75 meter diep  op aanvraag 

Verplaatsen van voordeur naar voorgevel (raam voorgevel verplaatst naar zijgevel zolder) € 200,00 

Extra raam met vast glas in zijgevel 56x190 cm € 1.075,00 

2-delige schuifpui i.p.v. kozijn met enkele deur in achtergevel (BG)  €  1.950,00 

Dubbele tuindeuren met zijlichten i.p.v. kozijn met enkele deur in achtergevel (BG) €   1.490,00 

Dakkapel 2,4 meter breed (vraag naar de mogelijke posities)                                            €  9.725,00 

Dakraam, afmeting 114x118 cm (vraag naar de mogelijke posities)                                            €  1.150,00 

Badkamer verplaatsen naar het midden  van de woning incl. het wijzigen van  
de afmetingen en situering van de 3 slaapkamers  op aanvraag 

Badkamer verplaatsen naar de achterzijde van de woning incl. het wijzigen van  
de afmetingen en situering van de 3 slaapkamers, extra schacht op begane grond  
naast trap en het verplaatsen van de techniek op de zolder naar de achterzijde  op aanvraag 

Separaat toilet op eerste verdieping aan achterzijde, toilet in badkamer vervalt incl.  
het wijzigen van de afmetingen en situering van de 3 slaapkamers,  op aanvraag 

Samenvoegen van de 2 slaapkamers aan achterzijde incl. creëren van inloopkast € 250,00 

Verplaatsen of veranderen draairichting binnendeur, excl. verplaatsing elektra  € 60,00 

Kast onder trap in woonkamer €  725,00 

Dichte  trap i.p.v. open trap van 1e naar 2e verdieping  € 400,00 

Verkleinen van de entree, trap in de woonkamer incl. geluidwerende  
slaapkamerdeuren op de 1e verdieping. € 1..335,00 

Verplaatsen van aansluitpunten elektra € 75,00 

Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep € 140,00 

Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep € 148,00 



Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep € 335,00 

Vervangen van een schakelaar door een dimmer € 115,00  

Extra loze leiding vanuit de meterkast (BG en 1e verdieping) € 96,00 

Bedraden loze leiding met CAI-bekabeling € 110,00 

Extra leiding voorzien van bedrading t.b.v. CAI € 206,00 

Bedraden loze leiding met telefoniebekabeling € 110,00  

Extra leiding voorzien van bedrading t.b.v. telefonie € 206,00 

Bedraden van loze leiding met enkelvoudige databekabeling € 178,00 

Extra tweevoudige data-aansluiting € 289,00 

CAI-versterker in meterkast incl. wandcontactdoos € 349,00 

Uitbreiding meterkast met extra aardlek vanaf 9e groep € 259,00 

Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar (positie volgens tekening) € 135,00 

Spatwaterdichte wandcontactdoos in achtergevel (positie volgens tekening) € 265,00 

Vloerverwarming in badkamer als bijverwarming € 585,00 

Bad in badkamer incl. verplaatsen toilet (raam wordt kiep) € 1.850,00 

Buitenkraan in achtergevel (positie volgens tekening) € 435,00 

Extra rioolafvoer op wasmachineaansluiting t.b.v. wasdroger € 57,00 

Dakdoorvoer in schuine kap t.b.v. wasdroger € 445,00 

Designradiator Vera Line 600 x 1750 mm in badkamer € 710,00 

Klokthemostaat Honeywell Chronotherm Modulation i.p.v. standaard thermostaat € 225,00 

Verplaatsen van een radiator binnen de ruimte € 163,00 

Extra bediening mechanische ventilatie in badkamer (draadloos) € 89,00 

Casco toiletruimte  -/- € 675,00 

Casco badkamer -/- € 2.450,00 

EPC=0   op aanvraag 

Warmtepomp i.p.v. CV-ketel (gasloos)   op aanvraag 

 

*  Deze omschrijving is een verkorte weergave en is slechts bedoeld om een indruk van de mogelijkheden te 
geven. Voor de volledige omschrijving en mogelijkheden voor de gekozen woning wordt verwezen naar de 
woonadviseur. Aan deze verkorte omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. 

** Prijsindicatie per 1 november 2018. Aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.  


