Woningen "Isabellaveld" te Vught

Alternatieven in meer- & minderwerk PAKKETTEN

(RUWBOUW)
26-jan-19
Bedragen zijn incl. 21% BTW

TYPE REGENTES (type R)
conform optieomschrijving in alternatievenlijst Ruwbouw;
1. Uitbouw 2,40m diep over volle breedte woning (bm 4,8 m1);

nr. 21.200

2. Vaste "open" trap naar zolder i.p.v. vlizo-trap;

nr. 32.100

3. Wandcloset op de badkamer toevoegen;

v. Wanrooij sanitair

nr. 53.101

4. Buitenkraan met schrobputje aan de achtergevel;
5. Keukencheque ter waarde van € 2.000,- incl. BTW;

v. Wanrooij keuken

6. Wasmachine aansluiting verplaatsen van badkamer naar zolder;

nr. 53.130

7. Basis-installatie met 3 PV-panelen op het dak, naast elkaar zo dicht mogelijk
bij de nok incl. optimizer;

nr. 71.000

8. Wandcloset in de toiletruimte (begane grond) i.p.v. een staand closet;

O Prijs voor het hele pakket (nr. 1 t/m 8)

€

v. Wanrooij sanitair

38.000,00

Items zijn niet los verkrijgbaar

TYPE CLARISSE (type C)
conform optieomschrijving in alternatievenlijst Ruwbouw;
1. Uitbouw 2,40m diep over volle breedte woning (bm 5,1 m1);

nr. 21.201

2. Vaste "open" trap naar zolder i.p.v. vlizo-trap;

nr. 32.100

3. Wandcloset op de badkamer toevoegen;

v. Wanrooij sanitair

4. Buitenkraan met schrobputje aan de achtergevel;

nr. 53.101

5. Creeren technische ruimte op zolder met binnendeurcombinatie;

nr. 21.750

6. Wasmachine aansluiting verplaatsen van badkamer naar zolder;

nr. 53.130

7. Basis-installatie met 3 PV-panelen op het dak, naast elkaar zo dicht mogelijk
bij de nok incl. optimizer;

nr. 71.000

O Prijs voor het hele pakket (nr. 1 t/m 7)
Items zijn niet los verkrijgbaar

Naam:

Handtekening:

01-2019

Datum:

Plaats:

€

36.500,00

Woningen "Isabellaveld" te Vught

Alternatieven in meer- & minderwerk PAKKETTEN

(RUWBOUW)
26-jan-19

Overige opties : Type Clarisse :
O

Aanbrengen erker aan de zijgevel, breedte ca. 3 m1)
21.550
Erker aan de zijgevel (buitenmaat ca. 3 m1 breed en 0,95 m1 diep), met vast
glas m.b.t. bwnr. 4, 8, 18, 25, 26, 33, 34 en 43

€

14.500,00

O

21.551
Aanbrengen erker aan de zijgevel, breedte ca. 3 m1)
Erker aan de zijgevel (buitenmaat ca. 3 m1 breed en 0,84 m1 diep), met vast
glas m.b.t. bwnr. 29 en 30

€

14.500,00

O

30.032
Dakkapel op zolder, breedte ca. 3,5 m1
Dakkapel op zolder bij een gedraaide kap, uitgevoerd in zink m.b.t.
bwnr 4, 33, 34 en 43
De dakkapel heeft buitenmaat ca 3,5 m1 breed (binnenmaat ca. 3m1) en heeft
2 stuks draai-/kiepramen.

€ 14.000,00

O

30.033
Dakkapel op zolder, breedte ca. 1,4 m1 (tpv. voordakvlak)
Dakkapel op zolder bij een zadelkap, uitgevoerd in zink (alleen op voordak)
m.u.v. bwnr 4, 33, 34 en 43
De dakkapel heeft buitenmaat ca 1,4 m1 breed (binnenmaat ca. 1m1) en heeft
1 stuks draai-/kiepraam.

€

O

30.034
Dakkapel op zolder, breedte ca. 3,5 m1 (tpv. achterdakvlak)
Dakkapel op zolder bij een zadelkap, uitgevoerd in zink.
(alleen op achterdak)
De dakkapel heeft buitenmaat ca 3,5 m1 breed (binnenmaat ca. 3m1) en heeft
2 stuks draai-/kiepramen.

€ 14.000,00

8.700,00

TYPE AARTS HERTOGIN (type H)

01-2019

O

21.003
Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,70 m1)
Uitbouw 1,20 m1 diep over volle breedte t.b.v. bwnr's 1, 2 en 3

€

17.500,00

O

21.203
Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,70 m1)
Uitbouw 2,40 m1 diep over volle breedte tbv. bwnr's 1, 2 en 3

€

22.500,00

O

21.550
Aanbrengen erker aan de zijgevel, breedte ca. 3 m1)
Erker aan de zijgevel (buitenmaat ca. 3 m1 breed en 0,95 m1 diep), met vast
glas m.b.t. bwnr. 1

€

14.500,00

O

21.552
Aanbrengen erker aan de voorgevel, breedte ca. 2,6 m1)
Erker aan de zijgevel (buitenmaat ca. 2,6 m1 breed en 0,95 m1 diep), met vast
glas m.b.t. bwnr. 1 t/m 3.

€

13.500,00

O

30.032
Dakkapel op zolder, breedte ca. 3,5 m1
Dakkapel op zolder bij een gedraaide kap, uitgevoerd in zink m.b.t.
bwnr 1 op westdakvlak. (op oostdakvlak standaard al aanwezig)
De dakkapel heeft buitenmaat ca 3,5 m1 breed (binnenmaat ca. 3m1) en heeft
2 stuks draai-/kiepramen.

€ 14.000,00
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O

30.032
Dakkapel op zolder, breedte ca. 3,5 m1 (tpv. voordakvlak)
Dakkapel op zolder bij een zadelkap, uitgevoerd in zink m.b.t.
bwnr 2 en 3. Mogelijk op voordakvlak.
De dakkapel heeft buitenmaat ca 3,5 m1 breed (binnenmaat ca. 3m1) en heeft
2 stuks draai-/kiepramen.

€ 14.000,00

O

30.034
Dakkapel op zolder, breedte ca. 3,5 m1 (tpv. achterdakvlak)
Dakkapel op zolder bij een zadelkap, uitgevoerd in zink.
bwnr 2 en 3. Mogelijk op achterdakvlak.
De dakkapel heeft buitenmaat ca 3,5 m1 breed (binnenmaat ca. 3m1) en heeft
2 stuks draai-/kiepramen.

€ 14.000,00

Totale omschrijving van opties zie alternatieven in Ruwbouw en Afbouw d.d. 26-01-2019
Tevens staan hier nog vele aanvullende mogelijkheden in alternatieven.

01-2019

