
 
 

 

 

OPTIETEKENINGEN  

GROTE OPTIES 
 

 

                                                       

 

 

 

Vrijstaand Bloktype 10 
 
 
 
 

Bouwnummers 
 150, 166, 176, 181, 207, 235 



                                                                OPDRACHTBEVESTIGING GROTE OPTIES            

                                                   Woonwensenlijst grote opties Bloktype 10  – 24-12-2021 
                                                                                                                                                           (Deze optie(s) kiest u bij de makelaar.) 
 

Keuze Omschrijving   Bedrag (per stuk) 
incl. BTW 

 

  Hofgeest BUITEN | 1 
 

 

 

  IA000 WONINGSPECIFIEK (positie(s) conform optietekeningen grote opties) 
 
  

  

 IA301 
 

Een erker op de begane grond aan de zijgevel van 1,2 x 2,6 meter 
(inwendige maat). Inclusief aanpassing van de benodigde installaties. Het 
standaard gevelkozijn komt te vervallen. De erker wordt uitgevoerd met 4 
kozijnen met vast glas en bovenramen met vast glas. De erker krijgt een 
kozijn met deur met bovenraam met vast glas. 
Ten behoeve van bouwnummer 150, 166, 176, 207 en 235 (linkergevel). 
 

  € 29.500,- 

 IA302 
 

Een erker op de begane grond aan de zijgevel van 2,2 x 4,5 meter 
(inwendige maat). Inclusief aanpassing van de benodigde installaties. De 
standaard gevelkozijnen komen te vervallen. De erker wordt uitgevoerd 
met 4 kozijnen met vast glas en bovenramen met vast glas. De erker krijgt 
een kozijn met dubbele deuren met 2 bovenramen met vast glas. 
Ten behoeve van bouwnummer 150, 207 en 235 (rechtergevel). 
 

  € 59.500,- 

 IA303 
 

Een uitbouw op de begane grond aan de achtergevel, waardoor de 
woonkamer/keuken circa 3 meter wordt verbreed over de volledige lengte 
van de woning. Inclusief aanpassing van de benodigde installaties. De pui 
met openslaande deuren wordt gecentreerd in het midden van de woning, 
de bovenramen komen te vervallen. Het enkele kozijn komt ter vervallen. 
Er komen op de achtergevel 2 extra kozijnen met draai-/kiepraam. Op 
beide zijgevels komt een extra kozijn met draai-/kiepraam met daarboven 
vast glas. 
Constructief dient er een deel van de kalkzandsteenwand te blijven staan 
met aan weerszijden een opvangconstructie (stalen/beton balk) onder het 
plafond ondersteunt door een (stalen/beton) kolom. Deze balken en 
kolommen worden afgetimmerd. 
Ten behoeve van bouwnummer 150, 166, 176, 181 en 207 (achtergevel). 
 

 € 99.000,- 

 IA304 
 

Een erker op de begane grond aan de achtergevel van 2,2 x 4,5 meter 
(inwendige maat). Inclusief aanpassing van de benodigde installaties. De 
pui met openslaande deuren komt te vervallen. De erker wordt uitgevoerd 
met 4 kozijnen met vast glas en bovenramen met vast glas. De erker krijgt 
een kozijn met dubbele deuren met 2 bovenramen met vast glas. Er komt 
op de achtergevel een extra kozijn met draai-/kiepraam met daarboven 
vast glas. 
Er wordt een opvangconstructie (stalen/beton balk) onder het plafond 
aangebracht. Deze balk wordt afgetimmerd. 
Ten behoeve van bouwnummer 150, 166, 176, 181 en 207 (achtergevel). 
 
 
 
 

 € 59.500,- 



                                                                OPDRACHTBEVESTIGING GROTE OPTIES            

                                                   Woonwensenlijst grote opties Bloktype 10  – 24-12-2021 
                                                                                                                                                           (Deze optie(s) kiest u bij de makelaar.) 
 

Keuze Omschrijving   Bedrag (per stuk) 
incl. BTW 

 

  Hofgeest BUITEN | 2 
 

 

 

 
 
Gaarne de gewenste optie(s) aanvinken en paraferen voor akkoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord koper(s): 
 
Naam koper(s):  ……………………….    Handtekening koper(s): 
 
Bouwnummer:  ……………………….    ………………………. 
 
Datum:   ………………………. 
 
 
 
 

 
 

 IA601 
 

Beide gevelkozijnen in de zijgevel vervangen door één breed kozijn 
voorzien van 2 openslaande deuren en 2 vaste zijramen. De uitvoering 
van dit kozijn is conform het standaard kozijn aan de achtergevel. 
Ten behoeve van bouwnummer 150, 166, 176, 181, 207 en 235 
(rechtergevel), 
 

 € 5.500,- 

 IA602 
 

Het enkele gevelkozijn in de zijgevel vervangen door één breed kozijn 
voorzien van 2 openslaande deuren en 2 vaste zijramen. De uitvoering 
van dit kozijn is conform het standaard kozijn aan de achtergevel. 
Ten behoeve van bouwnummer 150, 166, 176, 181, 207 en 235 
(linkergevel). 
 

 € 5.500,- 

 IA603 
 

Het enkele gevelkozijn in de achtergevel vervangen door één breed kozijn 
voorzien van 2 openslaande deuren en 2 vaste zijramen. De uitvoering 
van dit kozijn is conform het standaard kozijn aan de achtergevel. 
Ten behoeve van bouwnummer 150, 166, 176, 181, 207 en 235 
(achtergevel). 
 

 € 6.000,- 

  Geen van bovenstaande opties. 
 

   


