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KOPERSKEUZELIJST 

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw MorgenWonen-woning! 

Uw nieuwe woning wordt gebouwd volgens het concept ‘MorgenWonen’ van VolkerWessels. Dit betekent 
onder andere dat uw woning zeer compleet wordt opgeleverd.  

Daarnaast bieden wij u nog een aantal opties aan, zodat u uw woning geheel naar eigen wens kunt 
inrichten. Om de afwerking hiervan naar uw genoegen uit te kunnen voeren, hebben wij deze 
koperskeuzelijst opgesteld.  

Van de in dit document genoemde grepen, kleuren en materialen zijn voorbeelden en stalen beschikbaar 
in onze modelwoningen. Neem hiervoor contact op met uw kopersbegeleider.  

Kopersbegeleider 

Vanzelfsprekend zult u vragen hebben over het MorgenWonen-concept, de afwerking van de woning, het 
koopproces en over nog veel meer zaken die bij het kopen van een woning naar voren komen. 

Hiervoor kunt u bij uw kopersbegeleider terecht. Haar contactgegevens ontvangt u na aankoop van uw 
woning. 

Prijzen en betalingen 

De prijzen zoals weergegeven, zijn inclusief 21% btw. Indien het percentage en/of de bepalingen van de 
omzetbelasting van overheidswege worden gewijzigd, zal verrekening plaatsvinden overeenkomstig deze 
wettelijke bepalingen en zullen bedragen dienovereenkomstig worden bijgesteld. 

Betaling van het meerwerk vindt voor 25% plaats bij opdracht en voor 75% plaats bij oplevering van de 
woningen. De facturatie hiervoor wordt door uw aannemer uitgevoerd. 

Tot slot 

De realisatie van een bouwproject is organisatorisch gezien een complex proces, waarbij een groot aantal 
partijen duidelijke afspraken met elkaar dienen te maken. Als koper bent u uiteraard de belangrijkste partij 
in dit geheel; het kan echter voorkomen dat wij niet aan al uw wensen gehoor kunnen geven en/of dat er 
ergens iets mis gaat. Wij vragen hiervoor uw begrip en zullen onjuistheden op correcte wijze en zo spoedig 
mogelijk oplossen. 

Wij hebben geprobeerd het een en ander zo duidelijk mogelijk voor u op papier te zetten. Indien u na het 
lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen heeft, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te 
nemen met uw kopersbegeleider. 
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Keuzes exterieur 
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Buitenverlichting                                                                                       per armatuur € 225,- incl. BTW  

Uw nieuwe woning wordt standaard opgeleverd met een verlichtingsarmatuur aan de voorgevel nabij de 

voordeur en aansluitpunten voor verlichtingsarmatuur aan de achtergevel nabij de achterdeur en aan de 

berging. 

U kunt er voor kiezen bij de achterdeur en/of de berging het verlichtingsarmatuur te laten monteren 

(schemer geschakeld). 

Verlichtingsarmatuur Philips MyGarden Bridge 

Kleur antraciet 
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Keuzes interieur 
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KOPERSKEUZELIJST 

Uw nieuwe woning wordt gebouwd volgens het concept ‘MorgenWonen’ van VolkerWessels. Dit betekent 
snel en duurzaam gebouwd, met een comfortabel en gezond binnenklimaat.  

Voor de getoonde V.O.N. prijs worden de woningen opgeleverd met een luxe badkamer en toilet en keuken. 
Daarnaast zijn de woningen grotendeels gestoffeerd en de binnenwanden wit gespoten. 

Dit betekent een luxe badkamer voorzien van:
- een badmeubel met dubbele wastafel, 
- een spiegel met LED geïntegreerd, 
- een hangtoilet, 
- een wc-rolhouder en wc-borstelhouder, 
- een glazen douchecabine met A-merk thermostaatkraan, 
- gekleurde achterwand, 
- een design radiator, 
- luxe tegelwerk op de vloer, 
- folie badkamerraam. 

Voor het toilet betekent dit: 
- een hangtoilet, 
- een fontein, 
- een wc-rolhouder en wc-borstelhouder, 
- gekleurde achterwand met nisje, 
- luxe tegelwerk op de vloer. 

En voor de keuken betekent dit een keuken PREMIUM (inclusief A-merk apparatuur) met 
- antracietgrijs werkblad (kleur F275ST15) 
- rvs-kleurige kastgreepjes (type 495) 
- wit front, het front van uw keuken omvat de zichtzijde van de keukenkastjes en de plint 
- keukenkastjes onder het werkblad 
- recirculatiekap 
- inductiekookplaat  
- keukenmengkraan 
- vaatwasser 
- koel-vriescombinatie  
- combimagnetron 
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Impressie keuken PREMIUM 

Uw woning is zo compleet dat u direct kunt verhuizen. 

Aanvullend heeft u de keuze uit een aantal opties, zodat u uw woning geheel naar uw wens kunt laten 
inrichten: 
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Keuken PREMIUM LUXE 

meerprijs t.o.v. keuken PREMIUM          € 2.750,- incl. BTW 

 zie hiervoor bijgaande keukenflyer, pagina 1 

 voor de aangeboden opties op pagina 3 t/m 10 van de keukenflyer betaalt u de daar genoemde 

meerprijs 

Keuken PREMIUM EXCELLENT 

meerprijs t.o.v. keuken PREMIUM          € 3.450,- incl. BTW 

 zie hiervoor bijgaande keukenflyer, pagina 2 

 voor de aangeboden opties op pagina 3 t/m 10 van de keukenflyer betaalt u de daar genoemde 

meerprijs 

Let op:  

de aangeboden opties in bijgaande keukenflyer gelden niet voor de keuken PREMIUM 
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Vloerbekleding: 
-afwijken basiskleur PVC            € 380,- incl. BTW 
-afwijken basiskleur vloerbedekking            € 380,- incl. BTW 

Bij oplevering is uw nieuwe woning al voorzien van vloerbekleding.  

De begane grond en de eerste verdieping zijn afgewerkt met een PVC-vloer, met uitzondering van de 
sanitaire ruimten waar de vloeren betegeld zijn. Standaard wordt in uw nieuwe woning een ‘Voyage Oak 
9328’ PVC-vloer gelegd. 

De trappen zijn voorzien van vloerbedekking. Standaard wordt in uw nieuwe woning een ‘Antraciet 0205’ 
vloerbedekking gelegd.  

Tegen een meerprijs kunt u kiezen voor de toepassing van een andere kleur PVC-vloer en/of een andere 
kleur vloerbedekking. 

De zolderverdieping wordt standaard voorzien van ‘Antraciet 940’ tapijttegels. Hierin is geen afwijkende 

keuze mogelijk. 



Pagina | 10  Aan de impressies in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

KOPERSKEUZELIJST 

PVC-vloerbekleding begane grond en eerste verdieping (0,55 PU):

Houtkleuren: 

9328 Voyage Oak (basiskleur)  9002 Century Oak 

9007 Pure Rustic Oak  9009 Cream Century Oak 
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9014 Grey Winter Oak  9325 Pearl Oak 

9326 Beachside Oak  9329 Harvest Oak 
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Houtstroken visgraat: 

4121 Saffron Oak 4122 French Vanilla Oak 

4123 Sherwood Oak  4126 Everglade Oak 
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4128 Oiled Oak 
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Betonkleuren:  

9021 Silver Grey Cement 9333 Urban Cement Plank 

9335 Warm Vintage Concrete  
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Vloerbedekking trappen (Alaska) 

0205 Antraciet (basiskleur) 0230 Onyx 

0625 Bruinbeige 0670 Sepiabruin 

0785 Marine  1010 Wijnrood 
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Raambekleding         prijs via kopersbegeleider 

Betreffende de mogelijke raambekleding in de verschillende verblijfsruimten van uw nieuwe woning zijn in 
samenwerking met Solitas optiepakketten samengesteld. 

Voor elke ruimte kunt u kiezen voor de toepassing en kleur van de raambekleding.  

Let op: Standaard wordt uw woning zonder raambekleding opgeleverd. Indien u geen keuze maakt, is 
raambekleding tijdens de oplevering niet aanwezig in uw woning. 

Met onze kopersbegeleider kunt u uw keuze bepalen. 

Per ruimte kunt u kiezen voor verschillende raambekleding. In elk vertrek van uw woning bevinden zich 
raamkozijnen. Het aantal is afhankelijk van uw woningtype. Elke woning heeft drie raamkozijnen in de 
voorgevel en drie raamkozijnen in de achtergevel, een voordeur (al dan niet met glasvlak) en een 
achterdeur. Een hoekwoning kan daarnaast ook één of meerdere raamkozijnen in de zijgevel hebben. 

Op de zolderverdieping heeft uw woning één raamkozijn. Ofwel in de vorm van een dakraam, indien u niet 
kiest voor de toepassing van een dakkapel, ofwel in de vorm van een raamkozijn in uw dakkapel of tuitgevel. 
Indien uw woning een hoekwoning is, kan het zijn dat u meer dan één raamkozijn op uw zolderverdieping 
heeft.

Horizontale jaloezieën 

Voor de bekleding van uw ramen kunt u kiezen voor de montage van horizontale jaloezieën. De lamellen 
van de jaloezieën zijn 25 mm breed.  

Deze raambekleding is beschikbaar in de volgende kleuren: 

wit lichtbeige donkerbeige grijs zwart 

6101 6109 A6183 6124 6169 

Horizontale jaloezieën kunnen gecombineerd worden met gordijnen en/of vitrage (m.u.v. het dakraam). 
Horizontale jaloezieën kunnen voor elk raam opgehangen worden: in de keuken, woonkamer, slaapkamers 
en de verschillende soorten kozijnen op zolder. Ook voor het dakraam zijn horizontale jaloezieën mogelijk. 

Plissébekleding 

Uw kunt ook kiezen voor bekleding van uw ramen met plissébekleding. De lamellen van de plissés zijn 20 
mm breed en kunnen als transparant of ondoorzichtig uitgevoerd worden.  

Voor deze bekleding bestaan twee systemen: ‘top-down’ (TD) en ‘top-down/bottom-up‘ (TD-BU). 

Systeem ‘top-down’ 

‘Top-down’ plissébekleding wordt bovenaan het kozijn gemonteerd. De bekleding werkt vervolgens als 
jaloezieën: bovenaan zit het vast en de onderkant kan naar beneden gelaten worden. 

Systeem ‘top-down/bottom-up’ 
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‘Top-down/bottom-up’ plissébekleding wordt eveneens bovenaan het kozijn gemonteerd. Maar bij dit 
systeem kunt u zowel de bovenkant als de onderkant laten zakken. De plaats van uw bekleding voor het 
raam kunt u bij dit systeem dus zelf bepalen. 

De transparante plissébekleding kan gekozen worden in de volgende kleuren: 

wit gebroken wit beige lichtgrijs antraciet 

7203 7201 7258 7215 7238 

De ondoorzichtige plissébekleding kan gekozen worden in de volgende kleuren: 

wit gebroken wit beige grijs antraciet 

7207 7212 7279 7235 7237 

Plissés kunnen gecombineerd worden met gordijnen en/of vitrage (m.u.v. het dakraam) en kunnen voor elk 
raam opgehangen worden.  

Let op: voor het dakraam bestaat geen ‘top-down/bottom-up’ systeem. 

Gordijnen 

Voor uw ramen kunt u daarnaast gordijnen op laten hangen. De gordijnen hebben een enkele plooi (70%) 
en worden met haken aan een witte gordijnrail gehangen.  

Voor de gordijnen kunt u kiezen uit de volgende kleuren: 

wit lichtbeige donkerbeige lichtgrijs zwart 

8000 1552 1557 8551 7566 

Gordijnen kunnen gecombineerd worden met jaloezieën of plissébekleding, en met vitrage. Gordijnen 
kunnen in de woonkamer, in de hal bij de voordeur en in de slaapkamers voor u opgehangen worden. 

Vitrage 

Vitrage is eveneens een keuze die gemaakt kan worden voor de bekleding van uw ramen. De vitrage heeft 
een enkele plooi (100%) en wordt met haken aan een witte rail gehangen.  

Voor de vitrage kunt u kiezen uit de volgende kleuren: 

wit gebroken wit donkerbeige lichtgrijs zwart 

100 120 124 133 190 

Vitrage kan gecombineerd worden met jaloezieën of plissébekleding, en met gordijnen. Vitrage kan in de 
woonkamer en in de slaapkamers voor u opgehangen worden. 
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Dakraamrolgordijn 

Voor de bekleding van uw dakraam op zolder kunt u onder andere kiezen voor de toepassing van een 
dakraamrolgordijn. Deze werkt volgens het systeem ‘top-down’, waar de bekleding bovenaan vast zit en u 
de onderkant kunt laten zakken. 

Het dakraamrolgordijn kunt u op laten hangen in de volgende kleuren: 

off white beige geel/beige grijs antraciet 

4115 4138 4144 4159 4227 

Het dakraamrolgordijn kan niet gecombineerd worden met andere raambekleding en kan alleen 
gemonteerd worden voor het dakraam. 

Plakfolie 

Het glasvlak in uw voordeur kunt u laten beplakken met ‘melkglas’ raamfolie. Deze plakfolie maakt het glas 
ondoorzichtig, terwijl daglicht nog steeds binnen kan komen.  


