
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

VERSIE 2018-05-29

Sluitingsdatum: Uw keuze(s) uit de keuzelijst CASCO dient gelijktijdig met de aannemingsovereenkomst ondertekend te worden.

Omschrijving Prijsvorm Prijs

A Standaard Woning

B000 Standaard woning.
U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouw / casco opties in uw woning. 

Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden opgeleverd. 

Uw keuze voor de badkamer en toilet kunnen conform de reguliere meer- en minderwerk procedure 

uitgewerkt worden.

B Bouwkundig 

B300 Optie 01.A aanbouw 1,2 meter bij breedte 6,0 meter (type A1-A2-A3-C1-C3) vast € 19.950,00
Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde met 1200 mm waardoor er een grotere woonkamer 

ontstaat.

Inclusief het aanpassen van elektra punten en de centrale verwarming. Materialen, uitvoering en 

afwerking zijn conform de standaard woning. Een en ander conform optietekening.

B301 Optie 01.A aanbouw 1,2 meter bij breedte 6,6 meter (type B1-B2) vast € 22.250,00
Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde met 1200 mm waardoor er een grotere woonkamer 

ontstaat.

Inclusief het aanpassen van elektra punten en de centrale verwarming. Materialen, uitvoering en 

afwerking zijn conform de standaard woning. Een en ander conform optietekening.

B302 Optie 01.B aanbouw 2,4 meter bij breedte 6,0 meter (type A1-A2-A3-C1-C3) vast € 25.000,00
Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde met 2400 mm waardoor er een grotere woonkamer 

ontstaat.

Inclusief het aanpassen en uitbreiden van elektra punten  (2 extra dubbele wandcontactdozen) en de 

centrale verwarming. Materialen, uitvoering en afwerking zijn conform de standaard woning. Een en 

ander conform optietekening.

B303 Optie 01.B aanbouw 2,4 meter bij breedte 6,6 meter (type B1-B2) vast € 29.000,00
Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde met 2400 mm waardoor er een grotere woonkamer 

ontstaat.

Inclusief het aanpassen en uitbreiden van elektra punten  (2 extra dubbele wandcontactdozen) en de 

centrale verwarming. Materialen, uitvoering en afwerking zijn conform de standaard woning. Een en 

ander conform optietekening.

B304 Optie 01.D Openslaande deuren + zijlicht achtergevel vast € 2.250,00
Het leveren en aanbrengen van een houten pui met openslaande tuindeuren en zijlichten  in de 

achtergevel in plaats van 2 afzonderlijke houten kozijnen (sloten gelijksluitend met de overige sloten 

in de woning).

Onder voorbehoud van schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

Materialen, uitvoering en afwerking zijn conform de standaard woning. Een en ander conform 

optietekening.
B305 Optie 01.E Houten schuifpui achtergevel vast € 2.900,00

Het leveren en aanbrengen van een houten 2-delige schuifpui in plaats van de 2 afzonerlijke houten 

kozijnen (sloten gelijksluitend met de overige sloten in de woning).

Onder voorbehoud van schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

Materialen, uitvoering en afwerking zijn conform de standaard woning. Een en ander conform 

optietekening.

B306 Optie 02.P Openslaande deuren voorgevel (enkel bij type A3) vast € 3.500,00
Het leveren en aanbrengen van een houten pui met openslaande deuren en zijlichten  in de voorgevel 

tot vloerniveau in plaats van de standaard houten kozijnen met gemetselwerk borstwering (sloten 

gelijksluitend met de overige sloten in de woning). 

Onder voorbehoud van schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

Materialen, uitvoering en afwerking zijn conform de standaard woning. Een en ander conform 

optietekening.

B307 Optie 02.K Kozijn tot vloerniveau vast € 3.180,00

B308 Optie 02.L openslaande deuren vast € 4.070,00

Keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Zuid BV

CASCO opties (Hofwoningen type Vincentius)
Deze lijst is geldig tot aan de sluitingsdata van het project.

Geen verrekening

Kloostertuinen fase II (Villapark Burggooi)
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Keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Zuid BV

CASCO opties (Hofwoningen type Vincentius)
Deze lijst is geldig tot aan de sluitingsdata van het project.

Kloostertuinen fase II (Villapark Burggooi)

B309 Optie 03.E1/E2 Leveren en aanbrengen van een Fakro dakvenster aan de 

voorgevel, achtergevel of zijgevel

p/stuk € 1.700,00

Het leveren en monteren van een Fakro dakvenster afmeting 10 (1140 x 1180mm) Plaatsing conform 

optietekening. De binnenzijde van het dakvenster is van Polyurethaan, wit afgewerkt.

Let op: 

Andere situeringen en afmetingen van dakvensters in overleg met de kopersadviseur. Het kan niet 

gegarandeerd worden dat het dakraam op de exact opgegeven plaats wordt aangebracht, dit kan 

afwijken. De maatvoering is afhankelijk van de pannenmaat.

B310 Optie 03.B/C Dakkapel 3700 mm (type A1-A2-A3-C1-C3) vast € 9.900,00
De dakkapel wordt voorzien van een hardhouten kozijn voorzien van twee vast glasopening en twee 

draai-/kiepramen. De binnenzijde en het plafond van de dakkapel worden afgewerkt met spaanplaat 

en multiplex. De beplating wordt niet nader afgewerkt. De borstwering onder de dakkapel bestaat uit 

het dragende knieschot. De buitenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met multiplex beplating of 

rockpanel. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

De zolder blijft een onbenoemde ruimte en voldoet niet aan de eisen zoals gesteld aan een 

verblijfsruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer).

Indien nodig worden de installaties aangepast om te blijven voldoen aan de geldende EPC-norm.

Materialen, uitvoering en afwerking zijn gelijk conform de standaard woning. Een en ander conform 

optietekening.

B340 Onderheid terras achtergevel vast € 8.600,00
Aan de achtergevel wordt een onderheid terras, circa 4 meter diep en nagenoeg gelijk aan de 

breedte van de woning, aangebacht. Het terras wordt uitgevoerd in grijze betontegels van 40x60 cm 

welke gefundeerd is op heipalen en een betonnen vloer. De bovenkant van de vloer komt op circa 

300mm onder peil bovenzijde ruwe begane grondvloer. NB Indien gekozen is voor de optie uitbouw, 

dan wordt het onderheide terras tegen de uitbouw aangebracht.
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O P D R A C H T F O R M U L I E R  

Gevelwijzigingen en volumeoptiesGevelwijzigingen en volumeoptiesGevelwijzigingen en volumeoptiesGevelwijzigingen en volumeopties    
 

Werknummer:Werknummer:Werknummer:Werknummer:        

Project:Project:Project:Project:    93939393    woningen ‘Kloostertuinenwoningen ‘Kloostertuinenwoningen ‘Kloostertuinenwoningen ‘Kloostertuinen    fase 2’ Villapark Burggooifase 2’ Villapark Burggooifase 2’ Villapark Burggooifase 2’ Villapark Burggooi    

        Alphen aan den RijnAlphen aan den RijnAlphen aan den RijnAlphen aan den Rijn    

Woningtype:Woningtype:Woningtype:Woningtype:    HofHofHofHofwoningen type woningen type woningen type woningen type VincentiusVincentiusVincentiusVincentius    
 
 
 

Hierbij geeft u opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van de kopersopties 

‘Gevelwijzigingen en volumeopties’.  

Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden meer- en minderwerk. 

 
 

Uw bouwnummer : ................................................................................................................... 

Naam : ................................................................................................................... 

Adres : ................................................................................................................... 

Postcode : ................................................................................................................... 

Plaats : ................................................................................................................... 

Telefoonnummer(s) : ................................................................................................................... 

E-mail(s) : ................................................................................................................... 

 

 

Totaalprijs : ..................................................... Vermeld hier het totaalbedrag 
van de door u gekozen opties 
(zie laatste pagina) 

 

 

Handtekening voor akkoord : ..................................................... 

 

 

Datum : ..................................................... 

 
 
Opsturen naar : THUIS de showroom 
 Afdeling kopersadvies 
 Surinameweg 17 
 2035 VA HAARLEM 
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Gevelwijzigingen en volumeoptiesGevelwijzigingen en volumeoptiesGevelwijzigingen en volumeoptiesGevelwijzigingen en volumeopties 

 

Werknummer:Werknummer:Werknummer:Werknummer:    0830083008300830    

Project:Project:Project:Project:    93939393    woningen ‘Kloostertuinenwoningen ‘Kloostertuinenwoningen ‘Kloostertuinenwoningen ‘Kloostertuinen    fase 2’ Villapark Burggooifase 2’ Villapark Burggooifase 2’ Villapark Burggooifase 2’ Villapark Burggooi    

        Alphen aan den RijnAlphen aan den RijnAlphen aan den RijnAlphen aan den Rijn    

Woningtype:Woningtype:Woningtype:Woningtype:    HofHofHofHofwoningen type woningen type woningen type woningen type VincentiusVincentiusVincentiusVincentius    

 
 
Plaats een kruis in het hokje als u de wijziging kiest. 
 
CodeCodeCodeCode    KeuzeKeuzeKeuzeKeuze    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    PrijsPrijsPrijsPrijs    AantalAantalAantalAantal    TotaalprijsTotaalprijsTotaalprijsTotaalprijs    
    

B300 □  Uitbouw 1,2 m bij breedte 6,0 meter 
- Optie 01.A type A1-A2-A3-C1-C3   € 19.950,00 ........... .................... 

B301 □  Uitbouw 1,2 m bij breedte 6,6 meter 
- Optie 01.A type B1-B2 € 22.250,00 ........... .................... 

B302 □  Uitbouw 2,4 m bij breedte 6,0 meter 
- Optie 01.B type A1-A2-A3-C1-C3   € 25.000,00 ........... .................... 

B303 □  Uitbouw 2,4 m bij breedte 6,6 meter 
- Optie 01.B type B1-B2 € 29.000,00 ........... .................... 

B304 □  Openslaande deuren met zijlichten 
– Optie 01.D € 2.250,00 ........... .................... 

B305 □  Houten schuifpui  
- Optie 01.E € 2.900,00 ........... .................... 

B306 □  Openslaande deuren voorgevel  
- Optie 02.P (enkel bij type A3) € 3.500,00 ........... .................... 

B307 □  Raamkozijn tot vloerniveau achtergevel  
- Optie 02.K   € 3.180,00 ........... .................... 

B308 □  Openslaande deuren achtergevel  
- Optie 02.L € 4.070,00 ........... .................... 

B309 □  Tuimeldakraam in dakvlak € 1.700,00 ........... .................... 
- Optie 03.E1/E2 

B310 □  Dakkapel 3700mm breed € 9.900,00 ........... .................... 
- Optie 03.B/C type A1-A2-A3-C1-C3   

B340 □  Onderheid terras achtergevel 
Vincentius € 8.600,00 ........... .................... 

 

 totaal: .................... 

 Paraaf: .................... 


