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Het uitbreiden van de begane grond van de woonkamer over de volle breedte van de woning met een diepte 
van 120 cm. De vloer en de wanden van de uitbreiding worden geheel uitgevoerd en afgewerkt conform het 
overige deel van woonkamer. Het dak wordt uitgevoerd als een betondak met isolatie en bitumineuze 
dakbedekking. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium 
dakrand profiel. Het kozijn van de achtergevel van de woning wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel. De 
installaties van de woning worden hiervoor aangepast en uitgebreid. Op de woning worden extra zonnepanelen 
aangebracht. In de uitbreiding is vloerverwarming en koeling voorzien. 
 
Meerkosten € 13.620,-- inclusief B.T.W. 
 

Het uitbreiden van de begane grond van de woonkamer over de volle breedte van de woning met een diepte 
van 240 cm. De vloer en de wanden van de uitbreiding worden geheel uitgevoerd en afgewerkt conform het 
overige deel van de woonkamer. Het dak wordt uitgevoerd als een betondak met isolatie en bitumineuze 
dakbedekking. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De dakranden worden afgewerkt met een aluminium 
dakrand profiel. Het kozijn van de achtergevel van de woning wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel. De 
installaties van de woning worden hiervoor aangepast en uitgebreid. Op de woning worden extra zonnepanelen 
aangebracht. In de uitbreiding is vloerverwarming en koeling voorzien. 
 
Meerkosten € 20.382,-- inclusief B.T.W. 
 

Het uitbreiden van de begane grond van de woonkamer/keuken over de volle breedte van de woning met een 
diepte van 240 cm. De vloer en de wanden van de uitbreiding worden geheel uitgevoerd en afgewerkt conform 
het overige deel van de woonkamer/keuken. Het dak wordt uitgevoerd als een betondak met isolatie en 
bitumineuze dakbedekking. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De dakranden worden afgewerkt met een 
aluminium dakrand profiel. Het kozijn van de achtergevel van de woning wordt verplaatst naar de nieuwe 
achtergevel. De installaties van de woning worden hiervoor aangepast en uitgebreid. Op de woning worden 
extra zonnepanelen aangebracht. In de uitbreiding is vloerverwarming en koeling voorzien.  
 
Meerkosten € 17.640,-- inclusief B.T.W. 
 

Het leveren en aanbrengen van een achtergevelpui met dubbele openslaande tuindeuren. 
Het standaard raam/deurkozijn is komen te vervallen en is hiermee verrekend. 
De totaalbreedte van de pui blijft ongewijzigd. 
De ramen en deuren van de pui worden voorzien van isolatieglas. 
In de zijlichten en/of de deur(en) wordt indien nodig een ventilatierooster aangebracht. 
 
Meerkosten € 1.678,-- inclusief B.T.W. 
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De ruimte onder de trap op de begane grond wordt ingericht als trapkast.  
In de trapkast wordt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos aangebracht.  
De wanden van de trapkast worden behangklaar afgewerkt. 
De onderzijde van de trap blijft onafgewerkt in het zicht, niet- en schroefgaten worden niet gedicht. In de 
trapkast worden geen schilderwerken verricht. 
De trapkast wordt voorzien van een kozijn met bovenlicht en deur conform de overige binnendeurkozijnen en 
deuren. 
Eventuele installatieleidingen (riolering, waterleiding, verwarming etc.) in de trapkast blijven in het zicht.  
 
Meerkosten € 1.215,-- inclusief B.T.W. 

Het aanbouwen van een veranda aan de voorzijde van de woning. 
De veranda wordt uitgevoerd in hardhouten palen en douglas balken en regels, het geheel wordt dekkend wit 
geschilderd.   
Het hellende dak wordt voorzien van multiplex beplating, dekkend wit geschilderd en afgedekt met dezelfde 
dakpannen als de woning. De veranda wordt voorzien van een zinken dakgoot met hemelwaterafvoer en wordt 
aangesloten op de infiltratievoorziening van de woning. 
Deze optie is vergunning plichtig. De kosten voor de aanvraag omgevingsvergunning en bijkomende kosten 
architect en leges zijn in de optieprijs inbegrepen. 
Afhankelijk van de keuze van de aangrenzend woning wordt/worden er 1 of 2 houten kolom(men) in het midden 
nabij of op de perceelsgrens geplaatst. 
 
Meerkosten € 7.260,-- inclusief B.T.W. 

Bovenstaande koperskeuzes zijn een selectie uit de basis koperskeuzelijst. 
De basis koperskeuzelijst wordt tijdens de verkoopgesprekken door de makelaar verstrekt.


