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BTW 21%

Optie

Optie in. BTW

Type Zeewinde ( bouwnummers 126,127,128,137,159)

Aanbouw begane grond achtergevel 2.400 mm 23.850€                          

Dubbele openslaande deuren naar tuin achtergevelzijde ipv enkele deur  1.650€                            

Dubbeldeur kozijn met 2 openslaande deuren naar tuin achtergevelzijde 3.950€                            

Dubbele openslaande deuren voorgevelzijde ipv enkele deur  1.650€                            

Dubbele openslaande deuren naar tuin voorgevelzijde ipv het vastglas kozijn 3.250€                            

Brede gevelpui begane grond achtergevel 3.250€                            

Dakraam zijgevel 1.250€                            

2 vlaks dakkapel zijgevelzijde  ( niet in combinatie met alternatieve indeling zolder bij grote bergkast ) 8.950€                            

3 vlaks dakkapel zijgevelzijde ( niet in combinatie met alternatieve indeling zolder ) 9.950€                            

Alternatieve indeling zolder dmv 2 stuks onbenoemde ruimtes 3.950€                            

Alternatieve indeling zolder dmv 2 stuks onbenoemde ruimtes en grote bergkast 9.950€                            

Alternatieve indeling zolder dmv 2 stuks onbenoemde ruimtes en badkamer 12.950€                          

Optionele zonnepanelen prijs per stuk excl evt extra benodigde convertor ( 275 WP,aantal ntb,afhankelijk  beschikbare dakvlakruimte en door u gekozen opties ) 675€                               

Aanbouw achtergevelzijde begane grond icm samenvoegen woonkamer en berging. Inclusief onderheide separate houten tuinberging 3 x 3 m1 44.950€                          

Type Zeewinde XL ( bouwnummers 117 en 129 )

Veranda voorzijde (bnr. 117) 19.950€                          

Aanbouw begane grond achtergevel 1.200 mm 18.850€                          

Erker voorgevelzijde ( alleen mogelijk bij bnr 117 en niet mogelijk icm veranda) 9.250€                            

Dubbele openslaande deuren naar tuin achtergevelzijde ipv enkele deur  1.650€                            

Dubbeldeur kozijn met 2 openslaande deuren naar tuin achtergevelzijde 3.950€                            

Dubbele openslaande deuren voorgevelzijde ipv enkele deur  1.650€                            

Dubbele openslaande deuren naar tuin voorgevelzijde ipv het vastglas kozijn 3.250€                            

Brede gevelpui begane grond achtergevel 3.250€                            

Keuken aansluitpunten verplaatsen naar voorgevelzijde ( exclusief aanpassen standaard keukenopstelling) 1.850€                            

Dakraam zijgevel 1.250€                            

2 vlaks dakkapel zijgevelzijde  ( niet in combinatie met alternatieve indeling zolder bij grote bergkast ) 8.950€                            

3 vlaks dakkapel zijgevelzijde ( niet in combinatie met alternatieve indeling zolder ) 9.950€                            

Optionele zonnepanelen prijs per stuk excl evt extra benodigde convertor ( 275 WP,aantal ntb,afhankelijk  beschikbare dakvlakruimte en door u gekozen opties ) 675€                               

Aanbouw achtergevelzijde begane grond icm samenvoegen woonkamer en berging. Inclusief onderheide separate houten tuinberging 3 x 3 m1 42.950€                          

Type Zeewinde XXL ( bouwnummers 114,115,116,134) 

Dubbele openslaande deuren naar tuin achtergevelzijde ipv enkele deur ( tpv keukenopstelling ) 1.650€                            

Dubbele openslaande deuren naar tuin achtergevelzijde ipv enkele deur  1.650€                            

Dubbele openslaande deuren voorgevelzijde ipv enkele deur  1.650€                            

Dubbele openslaande deuren naar tuin voorgevelzijde ipv het vastglas kozijn 3.250€                            

Brede gevelpui begane grond achtergevel 3.250€                            

Keuken aansluitpunten verplaatsen naar voorgevelzijde ( exclusief aanpassen standaard keukenopstelling) 1.850€                            

Dakraam zijgevel 1.250€                            

2 vlaks dakkapel zijgevelzijde  ( niet in combinatie met alternatieve indeling zolder bij grote bergkast ) 8.950€                            

3 vlaks dakkapel zijgevelzijde ( niet in combinatie met alternatieve indeling zolder ) 9.950€                            

Optionele zonnepanelen prijs per stuk excl evt extra benodigde convertor ( 275 WP,aantal ntb,afhankelijk  beschikbare dakvlakruimte en door u gekozen opties ) 675€                               

Aanbouw achtergevelzijde begane grond icm samenvoegen woonkamer en berging. Inclusief onderheide separate houten tuinberging 3 x 3 m1 ( nvt bij bnr 134) 29.950€                          

Alle opties onder voorbehoud goedkeuring Bouw-en Woningtoezicht

Zeewinde


