Standaard koperskeuzelijst
Projectnr.
Omschrijving
Datum
Bedrijf

:
:
:
:

2017
De Kolk Westergouwe Fase 2 - 46 won
06-07-21
Boele & van Eesteren B.V.
PARKWONINGEN - C

Prijs incl.
BTW

Optie

Bedrag

Ruwbouwopties
R112

Uitbouw 1200mm - Standaard indeling - 5,1m

18.200,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter
plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 1200mm.
- Bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- Deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,
zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk, geisoleerde dakbedekking en ventilatie
enz.;
- De standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee
naar de nieuwe positie;
- Het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding(en) in de woonkamer verschuiven
mee naar achteren;
- De positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd;
- De keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- Indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot;
R122

Uitbouw 2400mm - Standaard indeling - 5,1m

25.500,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter
plaatse van de achtergevel, met een lengte van circa 2400mm.
- Bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- Deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,
zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk, geisoleerde dakbedekking en ventilatie
enz.;
- De standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee
naar de nieuwe positie;
- Aanbrengen extra lichtpunt met schakelaar;
- De 2 dubbele wandcontactdozen en een loze leiding schuiven mee met de
achtergevel;
- Op de oude positie worden 2 dubbele wandcontactendozen gemaakt;
- De positie van de ventilatieventielen blijft ongewijzigd;
- De keuze van deze optie beinvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- Indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot;
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Prijs incl.
BTW

Optie
R202

Gemetselde geïsoleerde berging 2.8x6m (bnr. 81)

Bedrag

44.750,00

De berging komt tegen de woning aan, afm. ca. 6000x2800mm (inwendige maat)
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- de berging wordt gefundeerd op betonnen palen waarover een betonnen fundering
wordt gelegd;
- de geisoleerde begane grondvloer van de berging bestaat uit een betonnen
systeemvloer voorzien van een zand-cementdekvloer;
- de gevels van de berging wordt uitgevoerd als een geïsoleerde
spouwconstructie, waarbij het binnenblad uitgevoerd wordt als een prefab
betonnen binnenwand (behangklaar);
- leveren en aanbrengen houten kozijn voorzien van enkele deur incl. dubbele
beglazing in de achtergevel van de berging;
- leveren en aanbrengen van een geisoleerde sectionaal deur, Novoferm ISO-20
horizontaal smal geprofileerd, houtnerf structuur;
- het dak van de berging wordt uitgevoerd als een vrijdragende betonnen
systeemvloer waarop isolatie en dakbedekking wordt aangebracht. Voor het platte
dak wordt een gemiddelde isolatiewaarde van Rc=6,0 m2 K/W gehaald;
- langs de dakrand wordt een blank aluminium daktrim toegepast;
- het dakvlak van de berging d.m.v. een stadsuitloop via een hemelwaterafvoer
aansluiten op de buitenriolering;
- de ruimte wordt geventileerd middels een dakdoorvoer en gevelroosters in de
metselwerk achtergevel;
- de berging is onverwarmd;
- elektra installatie bestaand uit: plafondlichtpunt voorzien van
hotel-schakeling en een dubbele wandcontactdoos, alle in opbouw uitvoering;
- aanbrengen 2 rijen betontegels 400x600mm in een zandbed vanaf de erfgrens tot
aan de sectionaldeur.
Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.
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Prijs incl.
BTW

Optie
R221

Gedeelte berging betrekken bij woonkamer incl. een
geïsoleerde berging (bnr. 81)

Bedrag

54.000,00

Het wijzigen van een geïsoleerde berging naar kleinere berging en het
uitbreiden van de woonkamer door een deel van de berging bij de woonkamer te
betrekken.
- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,
zoals vloerverwarming, dakbedekking, beglazing, ventilatie, enz.;
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- ter plaatsen van de overgang woonhuis en zijuitbouw komt een stalen ligger
geintegreerd in de verdiepings/dakvloer. De onderzijde van de ligger komt
gedeeltelijk in het zicht, deze steekt onder het plafond uit;
- de stalen ligger wordt brandwerend afgetimmerd;
- de stalen ligger wordt ondersteund (indien nodig vlgs opgave constructeur)
door stalen kolommen, welke in het zicht komen en in het werk afgetimmerd
worden;
- de wand tussen de extra ruimte en de berging wordt aan de bergingszijde
voorzien van een geïsoleerde voorzetwand;
- leveren en aanbrengen houten kozijn voorzien van enkele deur incl. dubbele
beglazing in de achtergevel van de berging;
- leveren en aanbrengen twee kunststof kozijn voorzien van draaikiepramen incl.
triple beglazing aan de voorzijde van de berging;
- de gemiddelde isolatiewaarde van het dak (Rc=6,0 m2 K/W) blijft gelijk;
- er komt een kruipluik in de berging, conform optietekening;
- de extra ruimte wordt voorzien van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar
en dubbele wcd. In de berging komt een plafondlichtpunt met één schakelaar
(opbouw);
- het dakvlak krijgt aan de voor- en achterzijde een stadsuitloop, welke via
een hemelwaterafvoer worden aangesloten op de buitenriolering;
- het uitbreiden van de laag-temperatuur vloerverwarming in de zij-uitbouw;
- de posities van de ventilatieventielen in de woonkamer blijven ongewijzigd,
indien nodig wordt er in de woonkamer een extra ventiel geplaatst;
- de berging wordt geventileerd middels een dakdoorvoer en gevelroosters in de
voorgevel;
- de berging blijft onverwarmd;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot.
Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.
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Prijs incl.
BTW

Optie
R233

Gehele berging betrekken bij woonkamer incl. uitbouw
1200 - 5,1m (81)

Bedrag

64.950,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter
plaatse van de achtergevel, met circa 1200mm en de gehele geïsoleerde berging
bij de woonkamer betrekken.
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,
zoals vloerverwarming, dakbedekking, beglazing, ventilatie, enz.;
- ter plaatsen van de overgang woonhuis en zijuitbouw komt een stalen ligger
geintegreerd in de verdiepings/dakvloer. De onderzijde van de ligger komt
gedeeltelijk in het zicht, deze steekt onder het plafond uit;
- de stalen ligger wordt afgetimmerd in het werk (brandwerend);
- de stalen ligger wordt ondersteund (indien nodig vlgs opgave constructeur)
door stalen kolommen, welke in het zicht komen en in het werk afgetimmerd
worden;
- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee
naar de nieuwe positie;
- leveren en aanbrengen kunststof kozijn voorzien van vast glas incl. triple
beglazing;
- leveren en aanbrengen twee kunststof kozijnen voorzien van draaikiepramen
incl. tiple beglazing;
- er komt een kruipluik inde zij-uitbouw, conform optietekening;
- het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding in de woonkamer verschuiven mee
naar achteren (tpv de uitbouw);
- de extra ruimte wordt voorzien van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar
en twee dubbele wcd's;
- het dakvlak krijgt aan de voor- en achterzijde een stadsuitloop, welke via
een hemelwaterafvoer worden aangesloten op de buitenriolering;
- het uitbreiden van de laag-temperatuur vloerverwarming in de
woonkamer/zij-uitbouw;
- de posities van de ventilatieventielen blijven ongewijzigd, indien nodig
wordt er in de woonkamer een extra ventiel geplaatst;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot.
Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.
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Prijs incl.
BTW

Optie
R241

Gedeelte berging betrekken bij woonkamer incl.
geïsoleerde berging en uitbouw 2400mm - 5,1m (81)

Bedrag

72.700,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter
plaatse van de achtergevel, met circa 2400mm en een deel van de berging bij de
woonkamer betrekken ipv een geïsoleerde berging.
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,
zoals vloerverwarming, dakbedekking, beglazing, ventilatie, enz.;
- ter plaatsen van de overgang woonhuis en zijuitbouw komt een stalen ligger
geintegreerd in de verdiepings/dakvloer. De onderzijde van de ligger komt
gedeeltelijk in het zicht, deze steekt onder het plafond uit;
- de stalen ligger wordt afgetimmerd in het werk (brandwerend);
- de stalen ligger wordt ondersteund (indien nodig vlgs opgave constructeur)
door stalen kolommen, welke in het zicht komen en in het werk afgetimmerd
worden;
- de wand tussen de extra ruimte en de berging wordt aan de bergingszijde
voorzien van een geïsoleerde voorzetwand;
- de gemiddelde isolatiewaarde (Rc=6,0 m2 K/W)van het platte dak van de
berging/zij-kamer blijft gelijk;
- het dakvlak krijgt aan de voor- en achterzijde een stadsuitloop, welke via
een hemelwaterafvoer worden aangesloten op de buitenriolering;
- leveren en aanbrengen kunststof kozijn met vast glas incl. triple beglazing
in de achtergevel van de zij- aanbouw;
- leveren en aanbrengen van een geisoleerde sectionaal deur, Novoferm ISO-20
horizontaal smal geprofileerd, houtnerfstructuur;
- er komt een kruipluik in de berging, conform optietekening;
- aanbrengen extra lichtpunt met schakelaar in de uitbouw;
- de 2 dubbele wandcontactdozen en een loze leiding schuiven mee met de
achtergevel(tpv de uitbouw);
- de extra zij-ruimte woonkamer wordt voorzien van een plafondlichtpunt
inclusief schakelaar en dubbele wcd
- de berging wordt voorzien van een plafondlichtpunt met Ã©Ã©n schakelaar en
een dubbele wcd (opbouw);
- het uitbreiden van de laag-temperatuur vloerverwarming in de
woonkamer/zij-uitbouw;
- de berging blijft onverwarmd;
- de posities van de ventilatieventielen in de woonkamer blijven ongewijzigd,
indien nodig wordt er in de woonkamer een extra ventiel geplaatst;
- de berging wordt geventileerd middels een dakdoorvoer en gevelroosters in de
voorgevel;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot.
Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.
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Prijs incl.
BTW

Optie
R243

Gehele berging betrekken bij woonkamer incl. uitbouw
2400mm (bnr. 81)

Bedrag

69.700,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter
plaatse van de achtergevel, met circa 2400mm en de gehele geïsoleerde berging
bij de woonkamer betrekken.
- bouwkundige uitvoering/afwerking overeenkomstig materialisatie zoals
omschreven in de technische omschrijving en optietekening;
- deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen,
zoals vloerverwarming, dakbedekking, beglazing, ventilatie, enz.;
- ter plaatsen van de overgang woonhuis en zijuitbouw komt een stalen ligger
geintegreerd in de verdiepings/dakvloer. De onderzijde van de ligger komt
gedeeltelijk in het zicht, deze steekt onder het plafond uit;
- de stalen ligger wordt afgetimmerd in het werk (brandwerend);
- de stalen ligger wordt ondersteund (indien nodig vlgs opgave constructeur)
door stalen kolommen, welke in het zicht komen en in het werk afgetimmerd
worden;
- de standaard achtergevelkozijn(en) t.p.v. de begane grond verplaatsen mee
naar de nieuwe positie;
- leveren en aanbrengen kunststof kozijn voorzien van vast glas incl. triple
beglazing;
- leveren en aanbrengen twee kunststof kozijnen voorzien van draaikiepramen
incl. tiple beglazing;
- er komt een kruipluik inde zij-uitbouw, conform optietekening;
- het lichtpunt, de WCD's en de loze leiding in de woonkamer verschuiven mee
naar achteren (tpv de uitbouw);
- de extra ruimte wordt voorzien van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar
en twee dubbele wcd's;
- het dakvlak krijgt aan de voor- en achterzijde een stadsuitloop, welke via
een hemelwaterafvoer worden aangesloten op de buitenriolering;
- het uitbreiden van de laag-temperatuur vloerverwarming in de
woonkamer/zij-uitbouw;
- de posities van de ventilatieventielen blijven ongewijzigd, indien nodig
wordt er in de woonkamer een extra ventiel geplaatst;
- de keuze van deze optie beïnvloedt de energiebalans van de woning. Voor
verwarmen, koelen en ventileren zal meer stroom nodig zijn;
- indien noodzakelijk wordt de bron en/of warmtepomp vergroot.
Let op! Deze optie is vergunningsplichtig.

R551

Vergroten berging 2x3m1 naar 3x3m1

2.300,00

De standaard berging vergroten van 2x3mtr naar 3x3mtr
Elke woning heeft in de achtertuin standaard een berging van ca. 2x3mtr, deze
berging te vergroten naar een afmeting van ca. 3x3mtr.
Nb. deze optie is niet mogelijk bij bnr. 56,57,63,64,65,66,69,70,75,80,81,90,91.
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Optie

Bedrag

Ruwbouwopties
R300

Dakkapel voorzijde (afm. inwendig 1,8x2,6m)

10.150,00

Dakkapel met plat dak aan de voorzijde van de woning met een inwendige breedte
van circa 1,80 meter, en bestaat uit:
- een houten balklaag, voorzien van een dakbeschot met isolatie en een bitumen
dakbedekking;
- de dakkapel heeft geisoleerde dragende houten zijwanden. Aan de buitenzijde
zijn de zijwanden afgewerkt met een onderhoudsarme beplating;
- de zijwangen en het plafond van de dakkapel worden aan de binnenzijde
voorzien van spaanplaat, onafgewerkt;
- de dakkapel wordt voorzien van een raamkozijn van circa 1,70 x 1,40 meter.
Het raamkozijn wordt voorzien van een draaikiepraam en deel vastglas;
- de inwendige hoogte van de dakkapel is circa 2,60 meter;
- de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven de dakkapel;
- indien er zonnepanelen geplaatst worden, kan de dakkapel mogelijk verplaatst
worden, conform optietekening.
R311

Dakkapel achterzijde(afm. inwendig 2x2,6m)

11.700,00

Dakkapel met plat dak aan de voorzijde van de woning met een inwendige breedte
van circa 2,0 meter, bestaand uit:
- een houten balklaag, voorzien van een dakbeschot met isolatie en een bitumen
dakbedekking;
- de dakkapel heeft geisoleerde dragende houten zijwanden. Aan de buitenzijde
zijn de zijwanden afgewerkt met een onderhoudsarme beplating;
- de zijwangen en het plafond van de dakkapel worden aan de binnenzijde
voorzien van spaanplaat, onafgewerkt;
- de dakkapel wordt voorzien van een raamkozijn van circa 1,9 x 1,35 meter. Het
raamkozijn wordt voorzien van twee draaikiepramen en 2 delen vastglas.
- de inwendige hoogte van de dakkapel is circa 2,60 meter;
- de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven de dakkapel;
- indien er zonnepanelen geplaatst worden, kan de dakkapel mogelijk verplaatst
worden, conform optietekening.
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Optie
R415

Dakraam 55x78cm achtergevel (trapzijde)

Bedrag

1.200,00

Leveren en aanbrengen van een klein dakvenster in het dakvlak achtergevel van
de woning:
- het aanbrengen van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief
vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro afm. 550x780mm
(triple beglazing) excl. politiekeurmerk slot;
- dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap.
- positie vast conform optietekening(en);
- de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven het dakraam.
R420

Dakraam 114x118cm voorgevel

2.000,00

R425

Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het dakvlak aan de voorgevel
van de woning:
- het aanbrengen van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief
vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro afm. 1140x1180mm
(triple beglazing) excl. politiekeurmerk;
- dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap.
- positie vast conform optietekening(en);
- de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven het dakraam.
Dakraam 94x140cm achtergevel
1.500,00
Leveren en aanbrengen van een groot dakvenster op het dakvlak aan de
achtergevel van de woning:
- het aanbrengen van een dakparing ten behoeve van het dakvenster, inclusief
vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een tuimel dakvenster Fakro afm. 940x1400mm
(triple beglazing) excl. politiekeurmerk;
- dakvenster aftimmeren met hetzelfde materiaal als binnenzijde kap.
- positie vast conform optietekening(en);
- de rioolontluchting wordt verplaatst naar boven het dakraam.

Gelieve het totaalbedrag van het door u op deze meer- en minderwerk lijst aangekruiste meeren
minderwerk in te vullen

Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

Algemene voorwaarden
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Alle kopersopties worden u aangeboden inclusief BTW.
- De prijzen van de kopersopties zijn vast en niet onderhandelbaar.
- Gekozen kopersopties zijn definitief opdracht na ondertekening van de opdrachtbevestiging.
- Op de standaard koperskeuzelijst en offertes zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- en minderwerk van
toepassing.
- De in opdracht gegeven kopersopties vormen een gewijzigde opdracht ten opzichte van de contractstukken
behorende bij de aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de definitieve opdrachtbevestiging komen alle
voorgaande offerteaanvragen, (ondertekende) offertes en communicaties over meer-/minderwerken te vervallen.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de contractstukken onderling (technische omschrijving en de
verkooptekeningen) dan prevaleert de technische omschrijving.
- Indien er geconstateerd wordt dat een optie uit de meer-/minderwerkoptielijst (incl. evt. bijbehorende tekeningen) niet
uitvoerbaar is dan prevaleren de contractstukken.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de meer-/minderwerkoptielijst en bijbehorende tekeningen dan
prevaleert de optielijst.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de opdrachtbevestiging met bijbehorende kopersoptietekeningen
dan prevaleert de opdrachtbevestiging.
Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.
* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en
minderwerk
worden geaccepteerd.
Voor akkoord verkrijger(s)
Bouwnummer
Koper(s)
Huidig adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer mobiel

:
:
:
:
:
:
:

Handtekening koper(s)

:
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