
Plan: Waterdorp Paal 10 te Amersfoort
 

Woningtype(n):  
Hoekwoningen

 Vrijstaand, vrijstaand geschakeld  

Selectie meerwerk mogelijkheden  

€ 9.950,00
€ 15.750,00

€ 10.150,00
€ 16.250,00

€ 10.450,00
€ 16.950,00

€ 10.950,00
€ 17.350,00

€ 11.650,00
€ 17.950,00

op aanvraag

€ 9.250,00
€ 2.950,00
€ 3.650,00

€ 7.950,00

€ 9.250,00

Dakkapel met plat dak (type I) op voorgevel woning 1,4 m breed*** € 8.750,00

Dakkapel met plat dak (type II) op voorgevel woning 1,4 m breed*** € 9.250,00

€ 1.450,00

Zolderindeling vanaf prijs € 3.500,00

Standaard garage isoleren € 3.750,00

Vergroten badkamer 30 cm**** € 850,00

Vergroten badkamer 60 cm**** € 1.050,00

Loopdeur in sectionaldeur garage op aanvraag

Extra zonnepanelen***** prijs per stuk 455,00€                 

* Let op: Alleen mogelijk in combinatie met optie "uitbouw"

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

*** Let op: Alleen mogelijk bij vooraf door architect bepaalde woningen.

**** Let op: Niet mogelijk bij alle woningen i.v.m. indeling 1e verdieping

***** Let op: Vermelde prijs is vanaf prijs. Definitieve prijs is afhankelijk het definitieve aantal en toe te passen omvormer

opgesteld juni 2017

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m (beukmaat 7000 mm, bwnr 55, 56)

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. 09-06-2017

Opmerking:

Dakraam 1140 x 1180 mm op zolder meerdere posities**

Dakkapel met plat dak op achtergevel woning 2,4 m breed**

Uitbouw begane grond achterzijde met 2,4 m (beukmaat 5400 mm, bwnr 41, 42, 43, 45, 46, 47)

Slaap- en badkamer begane grond (i.p.v. 1e verdieping) (bwnr 48, 49)

Uitbouw begane grond achterzijde met 2,4 m (beukmaat 5700 mm bwnr 34, 37, 38, 39, 44, 54)

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m (beukmaat 6600 mm, bwnr 48, 49)
Uitbouw begane grond achterzijde met 2,4 m (beukmaat 6600 mm, bwnr 48, 49)

Uitbouw begane grond achterzijde individueel (bwnr 35, 36, 40, 50, 53, 58)

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m (beukmaat 5700 mm bwnr 34, 37, 38, 39, 44, 54)

Uitbouw begane grond achterzijde met 2,4 m (beukmaat 7000 mm, bwnr 55, 56)

Tussenwoningen

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m (beukmaat 5400 mm, bwnr 41, 42, 43, 45, 46, 47)

Dakkapel met plat dak op achtergevel woning 1,8 m breed**

2 onder 1 kap woningen

Aluminium schuifpui vervangen door openslaande tuindeuren met 2 zijlichten*
Aluminium schuifpui vervangen door openslaande tuindeuren met 1 zijlicht

Uitbouw begane grond achterzijde met 1,2 m (beukmaat 6000 mm bwnr 57, 59)
Uitbouw begane grond achterzijde met 2,4 m (beukmaat 6000 mm bwnr 57, 59)


