
Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werknaam:

Werk: 2104

9 woningen Duingeest Eiland

ZandlelieWoningtype:

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van 

uw keuzes.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Makelaarsopties

1000 Geen keuze tot makelaarsopties/ ruwbouwopties Geen keuzes

Indien u geen makelaars opties kiest kunt u dmv deze optie dit onderdeel 

afsluiten.

1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES Zie optie(s)

Voor alle volumevergrotende-, gevel- en dakopties geldt onder

voorbehoud goedkeuring bouw-en woningtoezicht !!

KAO opties conform de van toepassing zijnde

koperscontracttekeningen.

1101.1 ZL Optie uitbreiding 2400 mm € 29.950,00

Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een 

uitbouw op de begane grond van circa 2400 mm, inclusief het

aanbrengen van 2 stuks dubbele wandcontactdozen, het aanpassen van 

de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van

de electrotechnische installatie.

Afwerking conform de technische omschrijving.

1102.1 ZL Optie uitbreiding 1800 mm € 23.850,00

Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een 

uitbouw op de begane grond van circa 1800 mm, inclusief het

aanbrengen van 2 stuks dubbele wandcontactdozen, het aanpassen van 

de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van

de electrotechnische installatie.

Afwerking conform de technische omschrijving.

1112-ZL Veranda achtergevelzijde begane grond € 23.353,00

Het leveren plaatsen van een houten veranda ca. 6.80 m ter plaatse van de

achtergevel op de begane grond conform tekening.

1200 GEVEL- / DAKOPTIES Zie optie(s)
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Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werknaam:

Werk: 2104

9 woningen Duingeest Eiland

ZandlelieWoningtype:

1201.1.ZL Dubbele openslaande deuren achtergevel ipv vaste pui 

(trapzijde)

€ 2.670,00

Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met dubbele openslaande 

deuren in de achtergevel op de begane grond. Één van

de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. 

Loopdeur conform tekening.

Afwerking conform de technische omschrijving.

Deze optie is mogelijk bij bouwnummer 2 & 3.

1201.3.ZL Brede gevelpui achtergevel met enkele deur € 3.100,00

Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met één deur in de 

achtergevel op de begane grond. 

Afwerking conform de technische omschrijving.

1201.4 ZL Brede gevelpui achtergevel met dubbele deur € 3.870,00

Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met dubbele deuren in de 

achtergevel op de begane grond.  Één van

de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. 

Loopdeur conform tekening.

Afwerking conform de technische omschrijving.

1202.3 ZL 3 vlaks erkerkozijn zijgevel met enkele deur € 9.200,00

Het leveren en aanbrengen van een 3 vlaks erker met vast glas (ca. 150 

mm diep) in zijgevel met 2 vaste glas vlakken en één deur.  Inclusief het 

aanbrengen van een plat houten dak. Het verlaagd plafond van de erker 

wordt voorzien van een plaatmateriaal in kleur geschilderd.

Afwerking conform de technische omschrijving.

1202.4.ZL 3 vlaks gevelkozijn met vastglas in zijgevel € 5.600,00

Het leveren en aanbrengen van een 3 vlakskozijn met vast glas in zijgevel. 

Afwerking conform de technische omschrijving.

1202.5.ZL Extra kopgevelkozijn op verdieping in slaapkamer 1. € 1.325,00

Het leveren en aanbrengen van een extra gevelkozijn met isolerende 

beglazing in de zijgevel op de 1e verdieping.

Afwerking conform technische omschrijving.
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Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werknaam:

Werk: 2104

9 woningen Duingeest Eiland

ZandlelieWoningtype:

1202.6.ZL Extra kopgevelkozijn op verdieping in slaapkamer 1. 

(draaikiepraam)

€ 1.670,00

Het leveren en aanbrengen van een extra gevelkozijnvoor zien van een 

draaikiepraam met isolerende beglazing in de zijgevel op de 1e 

verdieping.

Afwerking conform technische omschrijving.

1202.7.ZL Extra kopgevelkozijn op verdieping in slaapkamer 4. € 1.325,00

Het leveren en aanbrengen van een extra gevelkozijn met isolerende 

beglazing in de zijgevel op de 1e verdieping.

Afwerking conform technische omschrijving.

1202.8.ZL Extra kopgevelkozijn op verdieping in slaapkamer 4. 

(draaikiepraam)

€ 1.670,00

Het leveren en aanbrengen van een extra gevelkozijnvoor zien van een 

draaikiepraam met isolerende beglazing in de zijgevel op de 1e 

verdieping.

Afwerking conform technische omschrijving.

1202.9.ZL Extra kopgevelkozijn op verdieping in badkamer  

(val/draairaam)

€ 1.670,00

Het leveren en aanbrengen van een extra gevelkozijnvoor zien van een 

val/draairaam) met isolerende beglazing in de zijgevel op de 1e 

verdieping.

Afwerking conform technische omschrijving.

1209.3ZL Optie dakkapel 2 vlaks zijgevelzijde € 8.600,00

Het leveren en aanbrengen van een 2-vlaks dakkapel in het schuine 

dakvlak aan de voorzijde op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen 

van houten

zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten 

gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen. De bovenzijde van het platte dak 

wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt 

afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.

NB. Niet mogelijk icm alternatieve zolderindeling

1209.4ZL Optie dakkapel 2 vlaks voorgevelzijde € 8.600,00

Het leveren en aanbrengen van een 2-vlaks dakkapel in het schuine 

dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten

zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten 

gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen. De bovenzijde van het platte dak 

wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt 

afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.

Het standaard dakraam aan de voorzijde van de woning komt te vervallen.
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Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werknaam:

Werk: 2104

9 woningen Duingeest Eiland

ZandlelieWoningtype:

1209.5ZL Optie dakkapel 3 vlaks achtergevel € 9.800,00

Het leveren en aanbrengen van een 3-vlaks dakkapel in het schuine 

dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten

zijwangbekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten 

gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen en vastglas. De bovenzijde van 

het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de 

binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.

1211.1.ZL Optie dakraam zijgevel per st. € 1.450,00

Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam 

(afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e

verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de 

binnenzijde afgetimmerd.

Positie dakraam is vast en conform tekening. Niet mogelijk wanneer er 

voor een indeling op zolder is gekozen.

1211.2.ZL Optie groot dakraam in dakvlak voorzijde ipv standaard 

dakraam

per st. € 1.250,00

Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam 

(afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e

verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de 

binnenzijde afgetimmerd.

Positie dakraam is vast en conform tekening. het standaard dakraam komt 

te vervallen.

1211.3.ZL Optie dakraam achtergevel aan trapzijde. per st. € 1.450,00

Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam 

(afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e

verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de 

binnenzijde afgetimmerd.

Positie dakraam is vast en conform tekening.

1211.4.ZL Optie dakraam achtergevel. per st. € 1.450,00

Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam 

(afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e

verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de 

binnenzijde afgetimmerd.

Positie dakraam is vast en conform tekening.

1300 INDELINGSOPTIES Zie optie(s)

Paraaf: ................ Pagina 4 van 620-04-2021



Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werknaam:

Werk: 2104

9 woningen Duingeest Eiland

ZandlelieWoningtype:

1301.1 ZL Alternatieve zolderindeling € 5.999,00

Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het 

creëren van twee stuks onbenoemde ruimtes, een overloop en

technische ruimte, bestaande uit: Het aanbrengen van lichte 

scheidingswanden (dikte circa 70 mm en behangklaar), standaard 

binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met stompe binnendeuren voorzien 

van loopsloten. Inclusief aanpassen cv installatie en elektrotechnische 

installatie.

1400 PV-PANELEN Op aanvraag

1401.ZL PV-PANELEN  EPC > 0 Op aanvraag

Het leveren en aanbrengen van  PV-panelen.  (aantal en positie in overleg 

en afhankelijk van de beschikbare ruimte op het dakvlak. 

EPC >0 (hoger dan 0)

Standaard EPC (zonder pv-panelen)  = 0,26

1406.ZL PV-PANELEN  EPC= 0 Op aanvraag

Het leveren en aanbrengen van PV-panelen op de dakvlakken aan de voor- 

en achterzijde. 

Let op EPC=0 is niet altijd haalbaar en is mede afhankelijk van de keuze 

van een dakkapel of dakramen. 

Bij de bouwnummers 2 en 3 komen de PV-panelen op beide dakvlakken 

te liggen. 

Bijde bouwnummers 6 en 7 zijn alleen PV-panelen aan de achterzijde van 

de woning mogelijk.
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Keuzelijst - Uitbreidingsopties

Werknaam:

Werk: 2104

9 woningen Duingeest Eiland

ZandlelieWoningtype:

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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