Meer-en minderwerk keuzelijst levensloop woningen
Aanvullende opties
AFDELING 0: BOUWKUNDIGE UITBREIDINGEN
(sluitingsdatum: wordt t.z.t. opgegeven)

Prijs incl. 21% BTW

Bouwkundige uitbreidingen conform optietekeningen
0

00

30

Badkamer verplaatsen naar de 1e verdieping.
De badkamer van de begane grond verplaatsen naar de 1e
verdieping. De badkamer wordt voorzien van het standaard
sanitair t.w. toilet, wastafel en douche.
Slaapkamer 2 op de verdieping wordt hierdoor verkleind.
Één raamvlak van de dakkapel wordt voorzien van colorbel.
De slaapkamer (3) op de begane grond komt hierbij te
vervallen. De badkamer op de begane grond wordt
verkleind en wordt gewijzigd naar bergruimte met een
opstelmogelijkheid voor een wasmachine. De keuken wordt
verplaatst. E.e.a zoals aangegeven op de optietekening.

€ 4.225,=
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Extra badkamer op de 1e verdieping.
Op de 1e verdieping een extra badkamer creëren. Deze
badkamer komt naast slaapkamer 2 aan de achtergevel. De
badkamer voorzien van standaard sanitair t.w. een douche,
toilet, wastafel en ligbad. Ook zal er standaard wand- en
vloertegelwerk worden aangebracht. De badkamer zal
worden aangesloten op het ventilatiesysteem.
In de badkamer een elektrische handdoekradiator plaatsen.
De tapwatercapaciteit zal worden verhoogd naar CW5.
Slaapkamer 2 op de verdieping wordt hierdoor verkleind.
Één raamvlak van de dakkapel wordt voorzien van colorbel.
De begane grond blijft ongewijzigd. E.e.a zoals aangegeven
op de optietekening.
Indien er in de extra badkamer geen ligbad gewenst is dan
volgt er een minderprijs van € 1.085,= incl. btw.

€ 16.790,=

AFDELING 1: AFWERKINGEN
(sluitingsdatum: wordt t.z.t. opgegeven)
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Prijs incl. 21% BTW

Leveren en plaatsen extra binnendeur & -kozijn badkamer.
De badkamer op de begane grond voorzien van een extra
binnendeur met binnendeurkozijn met bovenlicht. Dit kozijn
plaatsen tussen hal en badkamer. De wastafel wordt hierbij
verplaatst naar de tegenoverliggende wand. E.e.a. zoals op de
optietekening aangegeven.
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Vroonermeer fase 3A, Levensloop woningen 25, 26, 54, 55, 76 & 77

€ 175,=

blz. 1 van 1

