
* Dit is een individuele prijs gebasseerd op een enkele en meervoudige uitvoering                                                        Twello, 22 juni 2022

Meerwerkoverzicht    Steenbrugge Dorp

Eindwoning (bouwnummer 112)

Uitbouw woning achterzijde 120 cm                                                                                     €    17.750,00 
Uitbouw woning achterzijde 240 cm                                                                                     €   26.750,00 
Dubbele openslaande deuren in plaats van de  
aanwezige aluminium schuifpui                                                                                              €      3.725,00 
Verplaatsen aansluitpunten keuken naar voorzijde  
(exclusief verplaatsen MV-punten)                                                                                       €     1.290,00 
Zolderindeling slaapkamer en technische ruimte                                                                n.t.b. 
Zolderindeling technische ruimte                                                                                         €     3.550,00 
Vergrote berging 300x300 cm (i.p.v. 300x200 cm)                                                    €      1.975,00 
Vergrote berging 300x400 cm (i.p.v. 300x200 cm)                                                    €     2.875,00 
Dakvenster                                                                                                                                              €      1.625,00

Opmerking : 
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 contract- 
stukken. Niet alle koperskeuzen zijn zonder meer bij elk woningtype toepasbaar. Hierover 
wordt u ook nader geïnformeerd in de optielijsten. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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2 ^ 1 Kap  (Bouwnummers 137 en 138)

vrijstaand  (Bouwnummer 136)

Uitbouw woning achterzijde 120 cm                                                                                     €    17.750,00 
Uitbouw woning achterzijde 240 cm                                                                                     €   26.750,00 
Dubbele openslaande deuren in plaats van de  
aanwezige aluminium schuifpui                                                                                              €      3.725,00 
Verplaatsen aansluitpunten keuken naar voorzijde 
(exclusief verplaatsen MV-punten)                                                                                       €     1.290,00 
Dubbele garagedeuren NT/60 i.p.v. kanteldeur                                                             €     4.250,00 
Dubbele garagedeuren NT/80 i.p.v. kanteldeur                                                             €     5.400,00 
Zolderindeling slaapkamer en technische ruimte                                                                n.t.b. 
Zolderindeling technische ruimte                                                                                         €     3.550,00 
Aanvulling 8 PV panelen in het dak (bouwnr. 137/138)                                            €     5.400,00 
Aanvulling 6 PV panelen in het dak (bouwnr. 136)                                                     €     4.900,00 
Dakvenster                                                                                                                                               €      1.625,00
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Meerwerkoverzicht    Steenbrugge Dorp

Rijwoningen (bouwnummers 113 t/m 135)

Uitbouw woning achterzijde 120 cm*                                                                                   €   15.250,00 
Uitbouw woning achterzijde 240 cm*                                                                                   €  22.500,00 
Dubbele openslaande deuren in plaats van de  
aanwezige aluminium schuifpui                                                                                              €      3.725,00 
Badkamer tot 50 cm vergroten                                                                                                 €      1.075,00 
Zolderindeling slaapkamer en technische ruimte                                                                n.t.b. 
Zolderindeling technische ruimte                                                                                         €     3.550,00 
Trapkast formeren                                                                                                                             €          875,00 
Vergroten boiler naar 300 liter, i.p.v. ca. 180 liter                                                                n.t.b. 
Aanvulling 8 PV panelen in het dak (bij basis 4 PV panelen)                              €     5.400,00 
Aanvulling 6 PV panelen in het dak (bij basis 6 PV panelen)                              €     4.350,00 
Vergrote berging 300x300 cm (i.p.v. 300x200 cm)*                                                  €      1.975,00 
Vergrote berging 300x400 cm (i.p.v. 300x200 cm)*                                                  €     2.875,00 

Opmerking : 
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 contractstuk-
ken. Niet alle koperskeuzen zijn zonder meer bij elk woningtype toepasbaar. Hierover wordt 
u ook nader geïnformeerd in de optielijsten. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
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