Optielijst type Eengezinswoning Rij en Hoek
Parkbuurt fase 1 | Hoogvliet

Optie omschrijving

V.O.N. prijs

Begane grond
Aanbouw 1,2 m diep aan de achterzijde
Aanbouw 2,4 m diep aan de achterzijde
Aanbouw 2,4 m diep aan de achterzijde voorzien van lichtstraat

€ 14.950,€ 21.950,€ 30.950,-

Achtergevel voorzien van dubbele deuren en 1 zijlicht
Achtergevel voorzien van dubbele deuren en 2 zijlichten
Achtergevel voorzien van schuifpui

€ 1.400,€ 2.500,€ 4.250,-

Eerste verdieping
Vergroten badkamer met ca. 40 cm
Samenvoegen slaapkamer 1 en 3
Verplaatsen wand ca. 60 cm tussen slaapkamer 1 en 2
Verplaatsen wand ca. 40 cm tussen slaapkamer 1 en 3
Inloopkast t.p.v. slaapkamer 3 te bereiken vanuit slaapkamer 1
Inloopkast t.p.v. slaapkamer 1, slaapkamer 1 en 3 samengevoegd

€ 1.050,€ 0,€ 350,€ 500,€ 200,€ 450,-

Tweede verdieping
Overloop, een onbenoemde ruimte en technische ruimte
Overloop, twee onbenoemde ruimten en technische ruimte
Technische ruimte

€ 6.100,€ 9.100,€ 2.275,-

Dak
Dakkapel voorzijde 2,4 m breed
Alleen mogelijk bij woningen met pv-panelen aan achterzijde dakvlak
Dakkapel achterzijde 2 m breed (Let op, niet bij alle bouwnummers mogelijk)
Alleen mogelijk bij woningen met pv-panelen aan voorzijde dakvlak

€ 10.250,€ 10.250,-

€ 1.600,€ 1.600,-

Dakraam voorzijde 78 x 140 cm
Dakraam achterzijde 78 x 140 cm
Deze optielijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan deze optielijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden

3 juli 2019

Optielijst type Herenhuis en Twee-onder-één-kap Herenhuis
Parkbuurt fase 1 | Hoogvliet

Optie omschrijving

V.O.N. prijs

Begane grond
Aanbouw 1,2 m diep aan de achterzijde
Aanbouw 2,4 m diep aan de achterzijde
Aanbouw 2,4 m diep aan de achterzijde voorzien van lichtstraat

€ 14.950,€ 21.950,€ 30.950,-

Achtergevel voorzien van dubbele deuren en 1 zijlicht
Achtergevel voorzien van dubbele deuren en 2 zijlichten
Achtergevel voorzien van schuifpui

€ 1.400,€ 2.500,€ 4.250,-

Zijgevel vervallen raamkozijn
Zijgevel raamkozijn vervangen door loopdeur

€ 1.500,€ 1.500,-

Eerste verdieping
Vergroten badkamer met ca. 40 cm
Samenvoegen slaapkamer 1 en 3
Verplaatsen wand ca. 60 cm tussen slaapkamer 1 en 2
Verplaatsen wand ca. 40 cm tussen slaapkamer 1 en 3
Inloopkast t.p.v. slaapkamer 3 te bereiken vanuit slaapkamer 1
Inloopkast t.p.v. slaapkamer 1, slaapkamer 1 en 3 samengevoegd

€ 1.050,€ 0,€ 350,€ 500,€ 200,€ 450,-

Tweede verdieping
Tweede badkamer
Samenvoegen slaapkamer 4 en 6
Verplaatsen wand ca. 60 cm tussen slaapkamer 4 en 5
Verplaatsen wand ca. 40 cm tussen slaapkamer 4 en 6
Inloopkast t.p.v. slaapkamer 6 te bereiken vanuit slaapkamer 4
Inloopkast t.p.v. slaapkamer 4, slaapkamer 4 en 6 samengevoegd

€ 13.950,€ 0,€ 350,€ 500,€ 200,€ 450,-

Dak
Daglichtbuis t.p.v. overloop

€ 1.900,-

Deze optielijst is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan deze optielijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden

3 juli 2019

