
Optie; Uitbouw achterzijde 1,20m1 bnr. 45 - 50 * 15.150,00€   

Optie; Uitbouw achterzijde 1,20m1 bnr. 51 - 63 * 14.600,00€   

Optie; Uitbouw achterzijde 2,40m1 bnr. 45 - 50 * 22.850,00€   

Optie; Uitbouw achterzijde 2,40m1 bnr. 51 - 63 * 22.300,00€   

Optie; Zolderindeling bnr. 45 - 50 10.200,00€   

Optie; Openslaande deuren i.p.v. schuifpui (alle bouwnummers) 3.310,00€     

Optie; Trapkast bnr. 45 - 50 810,00€        

Optie; Trapkast bnr. 51 - 63 1.050,00€     

* Prijs is inclusief een gemeentelijke toeslag van 20%

Opmerking :

Koperswijzigingen externe opbouw in relatie tot BENG

opgemaakt 22-09-2021

Eventuele verzoeken voor een individuele wijziging die van invloed is op de BENG kunnen wij helaas dan ook niet aanbieden, 

omdat hierbij de volledige BENG berekening opnieuw gedaan moet worden.
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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.

De woningen binnen dit project dienen te voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen die per 01-01-2021 in de 

plaats is gekomen van de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt).

Met de BENG, waar een andere berekening aan ten grondslag ligt als de EPC, zijn wijzigingen aan de woning nog maar beperkt 

mogelijk, omdat voor elke wijziging er een zeer uitgebreide berekening plaats moet vinden. Alle wijzigingen die genoemd zijn in 

de externe optielijst zijn op basis van de BENG individueel doorberekend.

Wij attenderen u er daarom nadrukkelijk op dat bij combinaties van de keuzes uit de externe optielijst de BENG - norm kan 

worden overschreven en u daarna nog de keuze moet maken welke van de aanvankelijk gekozen opties voor u de voorkeur heeft. 

Na het indienen van uw externe optiekeuzen zullen wij u hierover berichten.


