
Meerwerklijst
De Laaghe Veluwe fase 2

Type Gras (22 t/m 24 + 28 t/m31) en Type Riet (25+32)

Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,20 meter 10.230,00€        

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter 14.680,00€        

Dakkapel 2,10 meter breed achterzijde woning 5.720,00€          

Dakvenster Velux afmeting 94 cm x160 cm (2 stuks) 1.970,00€          

Zolderkamer met extra radiator 3.230,00€          

Type Zilverzand (33)

Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,20 meter 9.480,00€          

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter 13.440,00€        

Dakkapel 2,10 meter breed achterzijde woning 5.720,00€          

Dakvenster Velux afmeting 94 cm x160 cm (2 stuks) 1.970,00€          

Zolderkamer met extra radiator 3.230,00€          

Type Zilverzand (21 + 26 + 27)

Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,20 meter 10.420,00€        

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter 15.030,00€        

Dakkapel 2,10 meter breed achterzijde woning 5.720,00€          

Dakvenster Velux afmeting 94 cm x160 cm (2 stuks) 1.970,00€          

Zolderkamer met extra radiator 3.230,00€          

Type Struikhei (8+9) 

Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,20 meter 9.480,00€          

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter 13.440,00€        

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter (woningbreedte met garage toegevoegd 24.720,00€        

Dakkapel 2,10 meter breed achterzijde woning 5.720,00€          

Dakvenster Velux afmeting 94 cm x160 cm (2 stuks) 1.970,00€          

Zolderkamer met extra radiator 3.910,00€          

Type Bos (1)

Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,20 meter 9.910,00€          

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter 14.060,00€        

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter (woningbreedte met garage toegevoegd 25.350,00€        

Dakkapel 2,10 meter breed achterzijde woning 5.720,00€          

Dakkapel 2,10 meter breed achterzijde woning (2 stuks) 11.440,00€        

Dakvenster Velux afmeting 94 cm x160 cm (2 stuks) 1.970,00€          

Zolderkamer met extra radiator (2 x) 7.610,00€          

Type Dophei (2 t/m 7 + 34 + 35)

Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,20 meter 9.980,00€          

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter 14.150,00€        

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,40 meter (woningbreedte met garage toegevoegd 26.020,00€        

Bij bnr. 3+7+27+35 is geen dakkapel en zolderindeling mogelijk i.v.m. het afwijkende dak. 

Bij bnr 21 is geen achteruitbouw mogelijk i.v.m. hoogte gevelkozijnen 1
e
 verdieping.

Opties dakkapel en dakramen zijn onder voorbehoud definitieve uitwerking zonnepanelen. Dit kan consequenties

hebben voor de mogelijke positie van de opties.

Onze aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geheel vrijblijvend. 

Aan deze meerwerkoptielijst kunnen geen rechten worden ontleend, Amersfoort, 3 november 2016.

      WWW.DELAAGHEVELUWE.NL




