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10.01 Bouwkundige aanpassingen

Indien u een grote wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een uitbouw, dakkapel, of indelingswijziging, 

komen hier bouwfysische-, constructie- en ventilatieberekeningen bij kijken. De eenmalige kosten voor constructie-, 

ventilatie- en bouwfysische berekeningen zullen in rekening worden gebracht indien gekozen wordt voor één of meerdere 

van onderstaande opties. Mocht het zo zijn dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van 

bouwkundige opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderlijk in rekening worden 

gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot uiterlijk 3 maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.

€ 825          

Uitbouw 1,2 meter

11.01.B Uitbouw 1,2m - woning type A (beukbreedte 5,1 m) € 20.500     

11.01.C Uitbouw 1,2m - woning type B (beukbreedte 5,4 m) € 22.500     

Uitbouw 2,4 meter

11.02.B Uitbouw 2,4m - woning type A (beukbreedte 5,1 m) € 29.950     

11.02.C Uitbouw 2,4m - woning type B (beukbreedte 5,4 m) € 31.950     

15.03 Inloopkast € 720          

15.01 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 € -           

20.01 Trapkast € 2.050       

13.11 Openslaande deuren pui kozijn achtergevel € 3.400       

15.04.01T Vergroten badkamer  - slaapkamer 3 vervalt, alleen bouwnummer 2 en 4 € 2.770       

15.11 Zolderindeling - slaapkamer splitsen in 2 slaapkamers € 3.600       

13.01 Schuifpui t.p.v. de openslaande deuren 3.2m breed € 3.900       

Dakraam

14.01.1B Dakraam aan de achterzijde, tegenover trap, niet mogelijk bij bouwnummer 14 € 1.850       

14.01.2B Dakraam aan de achterzijde, tegenover dakraam aan voorzijde, niet mogelijk bij bouwnummer 14 € 1.850       

14.01.3B Dakraam aan de voorzijde, alleen mogelijk bij bouwnummer 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 en 18 € 1.850       

Vlakke i.p.v. haakse aftimmering t.p.v. het dakraam

14.01.1C Dakraam aan de achterzijde, tegenover trap, niet mogelijk bij bouwnummer 14 € 390          

14.01.2C Dakraam aan de achterzijde, tegenover dakraam aan voorzijde, niet mogelijk bij bouwnummer 14 € 390          

14.01.3C Dakraam aan de voorzijde, alleen mogelijk bij bouwnummer 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 en 18 € 390          

14.10 Dakkapel achtergevel (c.f. de tekening), niet mogelijk bij bouwnummer 14 € 9.500       

14.11 Dakkapel voorgevel (c.f. de tekening), alleen mogelijk bij bouwnummer 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16 en 18 € 9.500       

15.04.01T Vergroten badkamer  - slaapkamer 3 vervalt, alleen mogelijk bij bouwnummer 5, 6, 12, 13 en 14 € 2.770       

15.09 Zolderindeling - 1 onbenoemde ruimte € 6.620       

15.10 Zolderindeling - 2 onbenoemde ruimten € 8.590       

15.13 Wasruimte op zolder € 3.030       

Handtekening koper(s):

Naam:………………………………………………….………………….

Bouwnummer:……………………………………….…………………..

Datum:………………………………………….………………………..

ALGEMEEN

- Bovenstaande opties zijn uitgewerkt in de verkooptekeningen en een uitgebreide toelichting is opgenomen in de optielijst.

- Mogelijk dient er voor de door u gekozen opties een vergunning aangevraagd te worden. Indien deze vergunning niet verleend wordt zal de optie 

komen te vervallen.

Hierbij bevestigen wij de bouwkundige opties voor akkoord, en geven Waal opdracht om de aangekruiste opties mee te nemen in de 

uitvoering. Wijzigingen van de gekozen bouwkundige opties zijn na ondertekening niet meer mogelijk.

BOUWNUMMER 1 T/M 4

BOUWNUMMER 5 T/M 18


