
 
 
 

 
 

CODE OPTIE PRIJS 

AB6012 Aanbouw aan de achterzijde woning, over de volledige breedte, lang 1200 mm € 21.150 

AB6012VL Aanbouw aan de achterzijde woning (met vlonder) lang 1200 mm € 21.650 

AB6024 Aanbouw aan de achterzijde woning, over de volledige breedte, lang 2400 mm € 27.500 

AB6024VL Aanbouw aan de achterzijde woning (met vlonder) lang 2400 mm € 28.000 

AB6025 Aanbouw aan de achterzijde woning, over de volledige breedte, lang 2400 mm, inclusief Lichtstraat € 34.350 

AB6025VL Aanbouw aan de achterzijde woning (met vlonder) - voorzien van een lichtstraat - lang 2400 mm € 35.200 

AB6042 De lichtstraat voorzien van geïntegreerde zonwering aan de buitenzijde, elektrisch te bedienen. € 4.300 

   

DKA202-01 Dakkapel achtergevel i.p.v. 4-Pans Dakraam (alleen mogelijk voor een langskap) € 10.700 

DKZ226V-01 Dakkapel zijgevel afm. 2230 x 2000 mm achterzijde i.p.v. standaard dakraam (alleen mogelijk voor een dwarskap) € 10.150 

DKZ224V-01 Dakkapel zijgevel afm. 2230 x 2000 mm voorzijde i.p.v. standaard dakraam (alleen mogelijk voor een dwarskap) € 10.150 

DKZ324V-01 Dakkapel zijgevel afm. 3200 x 2000 mm voorzijde i.p.v. standaard dakraam (alleen mogelijk voor een dwarskap) € 12.500 

DKZ326V-01 Dakkapel zijgevel afm. 3200 x 2000 mm achterzijde i.p.v. standaard dakraam (alleen mogelijk voor een dwarskap) € 12.500 

DRA004-01 Dakraam in de achtergevel t.p.v. de onbenoemde ruimte (bouwmuurzijde) (alleen mogelijk voor een langskap) € 900 

DRA005 Dakraam in de achtergevel t.p.v. de onbenoemde ruimte (zijgevelzijde) (alleen mogelijk voor een langskap) € 1.900 

DRZ001 Dakraam aan de voorzijde van de woning t.p.v. de zijgevel (alleen mogelijk voor een dwarskap) Basis 



CODE OPTIE PRIJS 

Plattegronden 

PL0001 Plattegrond begane grond in basis uitvoering Basis 

PLS0000 Plattegrond spiegelen over gehele woning € 8.000 

PL0101 Plattegrond 1e verdieping in basis uitvoering Basis 

PL0110 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 € 0 

PL0111 Inloopkast in slaapkamer 1 op de eerste verdieping. € 2.300 

PL0112 Inloopkast in slaapkamer 2 op de eerste verdieping. € 2.000 

   

Plattegronden 2e verdieping woningen met een langskap 

PL0201 Plattegrond 2e verdieping in basis uitvoering Basis 

PL0201 Plattegrond 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 1 onbenoemde ruimte € 4.750 

PL0209 Plattegrond 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 2 onbenoemde ruimten € 9.300 

PL0214KELI Plattegrond 2e verdieping met overloop, technische ruimte, 2 onbenoemde ruimten en 1 badkamer (afmeting 1.810x2.450 mm) € 21.500 

   

Plattegronden 2e verdieping woningen met een dwarskap 

PL0201-DK Plattegrond 2e verdieping in basis uitvoering Basis 

PL0207-DK Plattegrond 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 1 onbenoemde ruimte € 4.750 

PL0209-DK Plattegrond 2e verdieping met overloop, technische ruimte en 2 onbenoemde ruimten € 9.300 

PL0214KELI-DK Plattegrond 2e verdieping met overloop, technische ruimte, 2 onbenoemde ruimten en 1 badkamer (afmeting 1.810 x 2.450 mm) € 21.500 

   

Gevels 

AG5003 Achtergevel voorzien van dubbele deuren en 2 zijlichten Basis 

AG5004 Achtergevel voorzien van een schuifpui € 4.750 



CODE OPTIE PRIJS 

VG5001 Voorgevel in basis uitvoering Basis 

ZG5001 Zijgevel in basis uitvoering Basis 

   

Overig 

205007 Buitenkraan in de achtergevel € 950 

205004 Buitenkraan in de voorzijde van de zijgevel van de woning € 950 

PERVL Pergola aan achterzijde van de woning Prijs op aanvraag 

TR1250 Standaard open trap eerste verdieping naar tweede verdieping in dichte uitvoering € 950 

PV01HDI Het plaatsen van 1 stuks  PV-paneel in-daksysteem € 900 

 
 

WONINGEN MET EEN LANGSKAP 
Kavels 302 t/m 305 - 307 - 310 t/m 315 - 317 -318 
 
WONINGEN MET EEN DWARSKAP 
Kavels 301 - 306 - 308 - 309- 316 
 
PRIJSLIJST 

- Deze woonwensenprijslijst is geldig tot 17 juni 2022.  

 


