Harderwijk - Fase 4

Overzicht ruwbouwopties:
- 6 hoekwoningen en 8 tussenwoningen

Uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning

€

12.000,-

Uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning

€

18.250,-

Plaatsen van 1 dakkapel en 1 extra zonnepaneel op het dak

€

10.600,-

Plaatsen van een dakraam

€

1.500,-

Dubbele openslaande tuindeuren inclusief een breder kozijn

€

3.350,-

Vergroten van de badkamer

€

900,-

€

8.900,-

(Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummers 1 en 14)

(Voor bouwnummers 1 en 14 is deze optie alleen van toepassing indien er ook wordt gekozen voor het
samenvoegen van slaapkamer 2 en 3. Hiervoor wordt een meerprijs berekend.)

Voor de hoekwoningen: het isoleren van de berging
(Deze optie kan alleen gekozen worden bij bouwnummers 1,4,11 en 14)

Deze meerwerkoptielijst is een verkorte lijst van de aangeboden opties en deze zijn geheel
vrijblijvend. Bij toewijzing van het bouwnummer ontvangt u de totale lijst met opties die van
toepassing zijn op de gekozen woning. Indien er dan nog wensen zijn die niet in deze lijst zijn
opgenomen zullen deze worden besproken met de woonadviseur van Reinbouw BV.
Opties worden uitgevoerd conform de optietekeningen. Prijzen zijn inclusief btw.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Harderwijk - Fase 4

Overzicht ruwbouwopties:
- 24 twee-onder-een-dakwoningen

Uitbouw van 1,20 meter aan de achterzijde van de woning

€

12.000,-

Uitbouw van 2,40 meter aan de achterzijde van de woning

€

18.250,-

Plaatsen van 1 dakkapel en 1 extra zonnepaneel op het dak

€

10.600,-

Plaatsen van een dakraam

€

1.500,-

Dubbele openslaande tuindeuren

€

1.750,-

Het isoleren van de berging

€

8.900,-

Een deur tussen de woning en de berging

€

2.700,-

€

900,-

(Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummers 30 en 34)

(Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummer 34 en 39)

Vergroten van de badkamer
(Alleen voor bouwnummers 6, 21 en 37.)

Deze meerwerkoptielijst is een verkorte lijst van de aangeboden opties en deze zijn geheel
vrijblijvend. Bij toewijzing van het bouwnummer ontvangt u de totale lijst met opties die van
toepassing zijn op de gekozen woning. Indien er dan nog wensen zijn die niet in deze lijst zijn
opgenomen zullen deze worden besproken met de woonadviseur van Reinbouw BV.
Opties worden uitgevoerd conform de optietekeningen. Prijzen zijn inclusief btw.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Harderwijk - Fase 4

Overzicht ruwbouwopties:
- 5 vrijstaande woningen

Uitbouw van 1,20 meter aan de lange zijde van de woning

€

13.950,-

Uitbouw van 2,40 meter aan de lange zijde van de woning

€

21.000,-

Uitbouw van 1,20 meter aan de korte zijde van de woning

€

12.000,-

Plaatsen van 1 dakkapel en 1 extra zonnepaneel op het dak

€

10.600,-

Plaatsen van een dakraam

€

1.500,-

Dubbele openslaande tuindeuren

€

1.750,-

Het isoleren van de berging

€

8.900,-

€

2.700,-

€

1.200,-

(Deze optie kan alleen gekozen worden bij bouwnummer 9.)

(Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummers 16 en 17)

Een deur tussen de woning en de berging
(Deze optie is niet van toepassing bij bouwnummers 16 en 17)

Vergroten van de badkamer

Deze meerwerkoptielijst is een verkorte lijst van de aangeboden opties en deze zijn geheel
vrijblijvend. Bij toewijzing van het bouwnummer ontvangt u de totale lijst met opties die van
toepassing zijn op de gekozen woning. Indien er dan nog wensen zijn die niet in deze lijst zijn
opgenomen zullen deze worden besproken met de woonadviseur van Reinbouw BV.
Opties worden uitgevoerd conform de optietekeningen. Prijzen zijn inclusief btw.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

