
Woonwensenlijst 

Project: Daverhof
Betreft: 20 woningen te Kerk Avezaath
Opgesteld: 31-03-22
Sluitingsdatum: N.n.b.

Alle getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Code Aanvulling projectgebonden opties Bedrag

BK.M01-01 Realiseren levensloopbestendige indeling (bnr 5 + 6) 13.750,00€     

Het realiseren van een alternatieve indeling op de begane grond. Op de begane grond wordt een een slaapkamer en een 
badkamer gerealiseerd.
Afmetingen, gevelindeling en overige afwerking is conform de hierna benoemde optietekening.
In deze optie inbegrepen:
■ Aanbrengen scheidingswanden
■ Aanbrengen binnendeuren met bovenlicht
■ Verplaatsen van een binnendeur
■ Draairichting wijzigen van de trapkast deur
■ Verplaatsen van de keuken naar de achterzijde van de woning
■ Installaties: elektrapunten worden ge- of verplaatst op of naar de positie zoals weergegeven in de hierna benoemde 
optietekening. Aansluitpunten sanitair worden geplaatst op de positie zoals weergegeven in de hierna benoemde optietekening.
De slaapkamer en badkamer worden voorzien van mechanische ventilatie en voorzien van vloerverwarming (incl. een eigen 
thermostaat) + electrische radiator in de badkamer.
■ Afwerking: wanden, vloeren en plafonds worden aan de binnenzijde gelijk afgewerkt als de basis woning. 
De badkamer wordt gelijk afgewerkt aan de badkamer op de verdieping. Het standaard sanitair- en tegelwerk t.b.v. de extra 
badkamer zijn in deze optie inbegrepen.
■ In deze optie zijn stelposten meegenomen voor het sanitair en het tegelwerk, deze worden bij de showroom verrekend.
■ Deze optie refereert aan de vernieuwde optie tekening 'levensloopbestendig alternatief 220401'.

* Bovengenoemde prijs is onder voorbehoud van de definitieve BENG-berekening. De mogelijkheid bestaat dat deze prijs 
verhoogd wordt omdat bij de definitieve berekening blijkt dat er bijvoorbeeld extra PV-panelen benodigd zijn om de minimale eis 
te behalen. 

Per stuk

BK.M01-02 Realiseren levensloopbestendige indeling (bnr 16 t/m 19) 14.030,00€     

Het realiseren van een alternatieve indeling op de begane grond. Op de begane grond wordt een een slaapkamer en een 
badkamer gerealiseerd.
Afmetingen, gevelindeling en overige afwerking is conform de hierna benoemde optietekening.
In deze optie inbegrepen:
■ Aanbrengen scheidingswanden
■ Aanbrengen binnendeuren met bovenlicht
■ Verplaatsen van een binnendeur
■ Draairichting wijzigen van de trapkast deur
■ Verplaatsen van de keuken naar de achterzijde van de woning
■ Installaties: elektrapunten worden ge- of verplaatst op of naar de positie zoals weergegeven in de hierna benoemde 
optietekening. Aansluitpunten sanitair worden geplaatst op de positie zoals weergegeven in de hierna benoemde optietekening.
De slaapkamer en badkamer worden voorzien van mechanische ventilatie en voorzien van vloerverwarming (incl. een eigen 
thermostaat) + electrische radiator in de badkamer.
■ Afwerking: wanden, vloeren en plafonds worden aan de binnenzijde gelijk afgewerkt als de basis woning. 
De badkamer wordt gelijk afgewerkt aan de badkamer op de verdieping. Het standaard sanitair- en tegelwerk t.b.v. de extra 
badkamer zijn in deze optie inbegrepen.
■ In deze optie zijn stelposten meegenomen voor het sanitair en het tegelwerk, deze worden bij de showroom verrekend.
■ Deze optie refereert aan de vernieuwde optie tekening 'levensloopbestendig alternatief 220401'.

* Bovengenoemde prijs is onder voorbehoud van de definitieve BENG-berekening. De mogelijkheid bestaat dat deze prijs 
verhoogd wordt omdat bij de definitieve berekening blijkt dat er bijvoorbeeld extra PV-panelen benodigd zijn om de minimale eis 
te behalen. 

Per stuk
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