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Optie 4.1 Uitbouw achtergevel 1,2 meter.
De achterzijde van de woning wordt op de begane grond circa 1,2 meter uitgebouwd, over een breedte van de woonkamer.
De verdiepingsvloer en de dekvloer van de begane grond lopen onafgebroken door. Hierdoor ziet u geen verschil tussen de
bestaande vloer en die van de uitbouw. De afwerking van de uitbouw is conform de technische omschrijving van de
woonkamer. De installatie bij de achtergevel wordt hierbij mee verplaatst en uitgebreid en de vloerverwarming doorgelegd.
Conform optietekening.
Optie 4.2 Uitbouw achtergevel 2,4 meter.
De achterzijde van de woning wordt op de begane grond circa 2,4 meter uitgebouwd, over een breedte van de woonkamer.
De verdiepingsvloer en de dekvloer van de begane grond lopen onafgebroken door. Hierdoor ziet u geen verschil tussen de
bestaande vloer en die van de uitbouw. De afwerking van de uitbouw is conform de technische omschrijving van de
woonkamer. De installatie bij de achtergevel wordt hierbij mee verplaatst en uitgebreid en de vloerverwarming doorgelegd.
Conform optietekening.
Optie 4.3 Uitbouw achtergevel 2,4 meter icm keuken voorzijde en woonkamer achterzijde.
De achterzijde van de woning wordt op de begane grond circa 2,4 meter uitgebouwd, over een breedte van de
woonkamer. De verdiepingsvloer en de dekvloer van de begane grond lopen onafgebroken door. Hierdoor ziet u geen
verschil tussen de bestaande vloer en die van de uitbouw. De afwerking van de uitbouw is conform de technische
omschrijving van de woonkamer. De installatie bij de achtergevel wordt hierbij mee verplaatst en uitgebreid en de
vloerverwarming doorgelegd. Tevens wordt de complete keukeninstallatie verplaatst naar de voorzijde van de
woning.Conform optietekening.
Optie 4.4 Geïsoleerde garage bij de woning betrekken.
Het geïsoleerd uitvoeren van de garage en de garage aanpassen in werkkamer door deze bij de woning te
btrekken. De werkkamer zal conform de afwerking van de woonkamer worden uitgevoerd. De kanteldeur komt
te vervallen en wordt vervangen door een hardhouten gevelkozijn. De installatie bij de werkkamer wordt hierbij
mee verplaatst en uitgebreid en de vloerverwarming doorgelegd. Conform optietekening.
Optie 4.5 Zolderindeling met twee zolderkamers (onbenoemde ruimten)
Op de tweede verdieping worden scheidingswanden aangebracht, zodat er 2 zolderkamers en een berging ontstaan. De
wanden worden nagenoeg behangklaar opgeleverd en de kap wordt comform TO afgewerkt. Het elektra wordt uitgebreid.
In de zolderkamers en berging komt een plaatstalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur. Exclusief
dakvensters en/of dakkapellen. Conform optietekening.
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Optie 4.6 Dakvenster 114 x 118 cm op de tweede verdieping.
In de kap op de tweede verdieping wordt er een dakvenster met de afmeting 114 x 118 cm aangebracht. Diverse positie
mogelijk. Conform optietekening.
Optie 4.7 Dakkapel 2,53 m breed.
Op de tweede verdieping wordt een dakkapel met een inwendige maat van circa 2,53 meter aangebracht.
Diverse posities mogelijk. Conform optietekening.
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in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer bij de bouwaanvang.
Bovengenoemde kosten zijn exclusief de kosten die nodig zijn om als gevolg van de gekozen meerwerkopties te voldoen aan
de eventueel aanvullende eisen als gevolg van de eisen voortvloeiende uit de EPC berekeningen.
Dit is afhankelijk van het type woning en de combinaties van de gekozen opties.
Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente.
De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en sporenafstand.
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