
Beknopt overzicht 
meer-/minderwerk
Harga fase 4
Start verkoop .. september 2020

Prijs incl. 
Voorbereiding uitbouw achterzijde van 1,2 meter 2.895,00€       
Voorbereiding uitbouw achterzijde van 2,4 meter 2.995,00€       

Uitbouw achterzijde, 1,2 meter (beuk 5,4 m) (mogelijk bij Spartaan) 14.500,00€     
Uitbouw achterzijde, 1,2 meter (beuk 5,7 m) (mogelijk bij Ventura) 15.000,00€     
Uitbouw achterzijde, 2,4 meter (beuk 5,4 m) (mogelijk bij Spartaan) 19.000,00€     
Uitbouw achterzijde, 2,4 meter (beuk 5,7 m) (mogelijk bij Ventura) 19.500,00€     

Twee lichtkoepels plaatsen in uitbouw van 2,4 meter 3.400,00€       
Lichtkoepel in voormalige berging (mogelijk bij bnr 161, 168, 188) 1.700,00€       

Dakkapel 3,6 meter breed achterzijde (mogelijk bij type Ventura zonder tuitgevel) 12.550,00€     

Openslaande deuren in de voorgevel 1.900,00€       
Openslaande deuren in achtergevel incl. zijlichten 1.490,00€       
Hefschuifpui i.p.v. openslaande deuren in achtergevel 2.250,00€       

Smal raamkozijn in kopgevel, begane grond voorzijde (mogelijk bij hoekwoningen type Ventura) 1.525,00€       
Smal raamkozijn in kopgevel, 1e verdieping voor en/of achterzijde (mogelijk bij diverse hoekwoningen) 1.525,00€       

Vergroten van de woonkamer, maken kleine berging (mogelijk bij bnr 161, 168, 188) 7.250,00€       
Slaapkamer maken in de berging, verkleinen berging (mogelijk bij bnr 161, 168, 188) 9.900,00€       

Creëren trapkast begane grond 1.290,00€       
Creëren bergkast, 1e verdieping 1.290,00€       
Creëren separaat toilet, 1e verdieping 3.450,00€       

Plaatsen één dakraam voorzijde (mogelijk bij type Spartaan zonder tuitgevel) 1.495,00€       
Plaatsen twee dakramen voorzijde (mogelijk bij type Spartaan zonder  tuitgevel) 2.990,00€       
Plaatsen één dakraam achterzijde 1.495,00€       
Plaatsen twee dakramen achterzijde (mogelijk bij type Ventura zonder  tuitgevel) 2.990,00€       

Maken aparte slaapkamer, 2e verdieping voorzijde (mogelijk bij de woningen met tuitgevel) 2.750,00€       
Maken aparte slaapkamer, 2e verdieping achterzijde (mogelijk bij Ventura zonder tuitgevel) 2.750,00€       

Buitenberging vergroten naar 2,0 bij 4,0 meter 1.375,00€       
Buitenberging vergroten naar 3,0 bij 3,0 meter 1.990,00€       

Plaatsen van één extra PV-paneel 550,00€          

Vergroten van het boilervat van 150L naar 200L 500,00€          
Standaard boilervat van 150L + een extra boilervat 150L 2.995,00€       
Standaard boilervat vergroten van 150L naar 200L + een extra boilervat 150L 3.450,00€       
Standaard boilervat vergroten van 150L naar 200L + een extra boilervat 200L 3.750,00€       

Meer-/minderwerkopties

Deze prijslijst is met zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk. 1
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