
Assenrade
Hattem
De Waterkant, 20 woningen, fase 2c

‘t Hof en ‘t Huys
Uitbouw achterzijde woning, 2,40 meter bouwnummers 14 t/m 16 € 15.100,00 
Uitbouw achterzijde woning, 2,40 meter 17 t/m 20 € 13.800,00 
Aluminium schuifpui bouwnummers 14 t/m 16 €   2.080,00 
Houten schuifpui bouwnummers 17 t/m 20 €   1.340,00 
Samenvoegen slaapkamer 1 en 3, bouwnummers 14 t/m 16 €     -300,00 
Beplating t.b.v. vliering en vlizotrap in bertging met kap €      900,00 
Dakraam type PK06 (94x118 cm) €   1.040,00 
Grote dakkapel achtergevel €   7.900,00 
Indeling zolder 2e verdieping €   3.485,00 
Aanpassing keukenraam t.b.v. hoekkeuken €      275,00 
Trapkast formeren €      645,40 
Extra Pv panelen op aanvraag €                -    

Brugwachter en Poortwachter
Uitbouw achterzijde woning, 2,40 meter € 14.500,00 
Bijkeuken € 12.850,00 
Houten schuifpui i.p.v. standaard kozijn achtergevel €   1.340,00 
Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 tot één slaapkamer €     -380,00 
Beplating t.b.v. vliering en vlizotrap in berging met kap €      900,00 
Erker zijgevel €   8.975,00 
Uitbreiding en opsplitsing berging € 22.000,00 
Dakraam (afmeting ca. 1140 x 1180 mm) €   1.040,00 
Kleine dakkapel €   6.800,00 
Deurkozijn woning naar berging €   1.420,00 
Loopdeur in kanteldeur €   1.400,00 
Extra Pv panelen op aanvraag €                -

Vesting, Gracht en ‘t Slot
Uitbouw achterzijde woning, 2,40 meter € 14.500,00 
Beplating t.b.v. vliering en vlizotrap in berging met kap €      900,00 
Dakraam (afmeting ca. 1140 x 1180 mm) €   1.040,00 
Kleine dakkapel €   6.800,00 
Grote dakkapel achtergevel €   8.700,00 
Indeling zolder 2e verdieping m.u.v. bouwnummer 11 €   2.810,00 
Indeling zolder 2e verdieping bouwnummer 11 €   2.620,00 
Deurkozijn woning naar berging €   1.420,00 
Loopdeur in kanteldeur €   1.400,00 
Extra Pv panelen op aanvraag €                -   

Bovenstaande opties zijn een selectie uit de optielijsten. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde opties zijn informerend bedoeld. Uw definitieve 
keuze kunt u later kenbaar maken op de optielijsten, welke onderdeel vormen van de contractstukken. Niet alle koperskeuzen zijn zonder meer bij elk woningtype toepasbaar. 
Hierover wordt u ook nader geïnformeerd in de optielijsten. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Meerwerk keuzemogelijkheden
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