
Plan: Tuin 23  te Amersfoort
 

Woningtype(n):  
Hoekwoningen

 Bebo's  

Selectie meerwerk mogelijkheden  

17.750,00€            
21.495,00€            
25.495,00€            
11.450,00€            
18.250,00€            

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,8 m beukmaat 5,7 (bnr 328 t/m 331, 342 t/m 344) 21.995,00€            
Uitbouw begane grond achterzijde met 2,4 m beukmaat 5,7 (bnr 328 t/m 331, 342 t/m 344) 25.495,00€            

12.250,00€            
12.995,00€            

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m beukmaat 7,2 (bnr 314 t/m 316, 232 t/m 234) 19.995,00€            
Uitbouw begane grond achterzijde met 1,8 m beukmaat 7,2 (bnr 314 t/m 316, 232 t/m 234) 23.995,00€            
Uitbouw begane grond achterzijde met 2,4 m beukmaat 7,2 (bnr 314 t/m 316, 232 t/m 234) 27.995,00€            

13.750,00€            
9.250,00€              
4.950,00€              

14.995,00€            
16.500,00€            
2.295,00€              

895,00€                 
595,00€                 

* Bespreek de mogelijkheden voor uw woning met uw kopersadviseur

** Let op: Niet mogelijk bij alle woningen i.v.m. PV-panelen, dakconstructie en/of installaties

Verlengen bestaande uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m beukmaat 7,2 (bnr 317, 333 t/m 338)

Slaapkamer 3 vervangen voor een inloopkast

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m beukmaat 5,7 (bnr 328 t/m 331, 342 t/m 344)

Tussenwoningen

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m beukmaat 5,4 (bnr 304 t/m 310, 325 t/m 327)

2 onder 1 kap woningen

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,8 m beukmaat 5,4 (bnr 304 t/m 310, 325 t/m 327)

Bovenstaande opties zijn een selectie uit de mogelijkheden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde opties zijn informerend bedoeld. Uw definitieve keuze kunt u later kenbaar
maken aan de kopersbegeleider van het project. Niet alle koperskeuzen zijn zonder meer bij elk woningtype toepasbaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW en eventuele opslagen. 03-12-2021

Opmerking:

Dakraam 1140 x 1400 mm op zolder meerdere posities**
Architectonische dakkapel 2200mm breed zijgevel 

Uitbouw begane grond achterzijde met 2,4 m beukmaat 5,4 (bnr 304 t/m 310, 325 t/m 327)

Openslaande tuindeuren met 2 zijramen

Architectonische dakkapel 1400mm breed zijgevel 
4-delige schuifpui i.p.v. standaard schuifpui

Verlengen bestaande uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m beukmaat 5,4 (bnr 324)

Vergroten badkamer 25 cm*

Verlengen bestaande uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m beukmaat 5,7 (bnr 332)

Verlengen bestaande uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m beukmaat 6,0 (bnr 318 t/m 323, 235 t/m 236)


