Optieprijzen
Datum:

19-12-2018
Optie

Omschrijving

Prijs
(incl. BTW)

Uitbouw 120 cm

De woning wordt aan de achterzijde 1,2 meter uitgebouwd
€ 15.975 *
€ 17.150 *
€ 18.250 *

Uitbouw 180 cm

Het Kokkelhuis
Het Muiltjeshuis
Het Oesterhuis
De woning wordt aan de achterzijde 1,8 meter uitgebouwd

€ 19.700
€ 20.550
€ 21.400

Uitbouw 240 cm

Het Kokkelhuis
Het Muiltjeshuis
Het Oesterhuis
De woning wordt aan de achterzijde 2,4 meter uitgebouwd
Het Kokkelhuis
Het Muiltjeshuis
Het Oesterhuis

Vergroting berging

De standaard buitenberging wordt aan de voorzijde 1 meter
vergroot, hierbij wordt ook de deur 15cm vergroot

Zolderindeling

De zolder wordt ingedeeld met een extra casco badkamer en
een zolderruimte
De zolder wordt ingedeeld met een extra casco badkamer,
techniekruimte en een zolderruimte

Trapkast
Tuindeuren

Er wordt een trapkast gerealiseerd in de woonkamer

4-delige schuifpui

De standaard schuifpui wordt vervangen door een grotere
4-delige schuifpui

Zonnepalen

Het leveren en monteren van zonnepalen (305 W/P) aan de
achterzijde en een omvormer op zolder

De standaard schuifpui wordt vervangen door openslaande
tuindeuren met 2 zijlichten

4 zonnepanelen
6 zonnepanelen
8 zonnepanelen
Dakraam
Afmeting 1,14 x 1,18 meter
Afmeting 1,14 x 1,40 meter
Dakkapel
Breedte 1,4 meter
Breedte 2,2 meter
Breedte 3,2 meter
* Voor de schuin lopende woningen gelden andere prijzen

€ 22.150
€ 23.450
€ 24.750
€ 1.950 ***
€ 7.995 **
€ 14.350 **
€ 1.450
€ 4.500 *
€ 3.450

€ 2.725
€ 3.115
€ 4.150
€ 1.500
€ 1.750
€ 8.500
€ 9.750
€ 11.500

** Optie is exclusief sanitair en tegelwerk, in onze showroom THUIS doen wij graag een voorstel
*** Optie is niet mogelijk bij schuin verlopende kavels
Naast bovenstaande opties zijn er meer mogelijkheden. Tijdens het verkoopgesprek met de makelaar ontvangt u het
volledige overzicht van het meer-/ minderwerk. Na aankoop volgt een gesprek met de kopersadviseur van Dura
Vermeer waarin u uw wensen kunt bespreken. Om tijdig te kunnen starten met de bouw, kunnen wijzigingen tot 1 april
2019 verwerkt worden.

