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Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V. is onderdeel van Thuis in Bouwen groep

OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere

Code

Aantal

Eenheid

00

Prijzen incl. BTW

BIJGEBOUW ALLE WONINGTYPES

00
00.001

Omschrijving

VRIJSTAANDE GARAGE
1,00

post

VRIJSTAANDE GARAGE CIRCA 3.000 x 6.000 mm
- Het aanbrengen van een vrijstaand bijgebouw met een afmeting
van circa 3.000 x 6.000 mm, uitvoering met plat dak. Dit is
inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- extra heiwerk
- extra grondwerk
- prefab betonnen plint
- houten stijl- en regelwerk, welke aan de buitenzijde is voorzien
van gevelbekleding
- ter plaatse van de "kolommen" is een houten deel in de gevel
verwerkt
- gevelbekleding gelijk aan woning
- vloer in de berging is een prefab betonvloer
- voorzien van een enkele buitenbergingsdeur en dubbele
bergingsdeuren
- dakrandafwerking, boeiboord inclusief aluminium daktrim (geen
overstek) aanbrengen bitumineuze dakbedekking
- gevelkozijn geschilderd conform kleur en materiaalstaat
Techniche Omschrijving
- houten gevelbekleding, niet geschilderd

€ 32.325,00

- * standaard berging bij woning komt te vervallen
Afwerking:
- houten balklaag dakvloer “in het zicht”
- houten stijl- en regelwerk “in het zicht”
- vloerafwerking, beton
- 1 lichtpunt op schakelaar (opbouw)
- 1 dubbele wandcontactdoos (opbouw)
- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
00.001 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
00.001a

1,00

post

UITVOERING DUBBELE DEUREN OP KOPSE ZIJDE GEBOUW
- hetzelfde als de vrijstaande garage, alleen nu de dubbele deuren
op de kopse zijde van het bijgebouw (garage) gesitueerd.
- * geen meerprijs

€0,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
00.001a datum 19-04-2021

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

00.002

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

VRIJSTAANDE GARAGE 3.000 x 6.000 mm INCLUSIEF
OVERKAPPING 3.000 x 2.000 mmm
- Aanbrengen van een vrijstaand bijgebouw 3.000 x 6.000 mm,
inclusief een aangebouwde overkapping van 3.000 x 2.000 mm,
uitvoering plat dak. Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- extra heiwerk
- extra grondwerk
- prefab betonnen plint
- houten stijl- en regelwerk, welke aan de buitenzijde is voorzien
van gevelbekleding
- ter plaatse van de "kolommen" van het bijgebouw is een houten
deel in de gevel verwerkt
- kolommen ter plaatse van de overkapping op stalen
kolomdragers, van gelamineerd vuren
- gevelbekleding gelijk aan woning
- vloer in de berging is een prefab betonvloer
- voorzien van een enkele buitenbergingsdeur en dubbele
bergingsdeuren
- dakrandafwerking, boeiboord inclusief aluminium daktrim (geen
overstek)
- aanbrengen bitumineuze dakbedekking
- gevelkozijn geschilderd conform kleur en materiaalstaat
Techniche Omschrijving
- houten gevelbekleding, niet geschilderd

€ 36.450,00

- * standaard berging bij woning komt te vervallen
Afwerking bijgebouw:
- houten balklaag dakvloer “in het zicht”
- houten stijl- en regelwerk “in het zicht”
- vloerafwerking, beton
- 1 lichtpunt op schakelaar (opbouw)
- 1 dubbele wandcontactdoos (opbouw)
- Afwerking overkapping:
- houten balklaag dakvloer “in het zicht”
- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
00.002 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
00.002a

1,00

post

VARIANT UITVOERING DUBBELE DEUREN OP KOPSE ZIJDE
GEBOUW
- hetzelfde als de vrijstaande garage met overkapping, alleen nu
de dubbele deuren op de kopse zijde van het bijgebouw (garage)
gesitueerd.
- * geen meerprijs

€0,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
00.002a datum 19-04-2021
00.002c

1,00

post

OVERKAPPING VOORZIEN VAN EEN PLAFOND
- Leveren en aanbrengen van een plafond ter plaatse van de
overkapping, inclusief:
- houten multiplex plafond, geschilderd in de kleur wit

€ 795,00

- Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 00.002

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

Aantal

Eenheid

10

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

UITBREIDINGSOPTIES WONINGTYPE SALIX
- De in dit hoofdstuk benoemde opties zijn alleen van toepassing
op de basiswoning Salix.
- Mocht uw specifieke combinatie van gekozen opties en/ of
uitbreidingen niet in dit document staan, wij maken graag een
aanbieding op maat.

10.000

1,00

won

WONINGTYPE SALIX MET 2,5 METER VERLENGEN
- Het hoofdgebouw van woningtype Salix wordt over een lengte
van 2,5 meter verlengd, hierbij wordt een grotere keuken/
woonkamer gerealiseerd op de begane grond en op de 1e
verdieping 2 ruimere slaapkamers, dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- gemeentelijke leges
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- 1e en 2e verdiepingsvloeren, houten vloeren, voorzien van
(verlaagd) gipsplafond, voorzien van spuitwerk
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- kapconstructie, voorzien van felsbeplating en aan hellende delen
woningzijde op de 1e verdieping afgewerkt met gipsbeplating
(behangklaar)
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- droge dekvloer op de 1e verdieping
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 48.565,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
10.000/10.000a datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

10.001

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

WONINGTYPE SALIX UITBREIDEN MET EEN ZIJ-UITBOUW
VOORZIEN VAN EEN HELLEND DAK
- Het aan de zijgevel uitbouwen van de woning t.b.v. een keuken
met een afmeting van circa 4.350 x 6.770 mm. Tevens wordt de
indeling van de begane grond aangepast. Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- gemeentelijke leges
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- kapconstructie, voorzien van felsbeplating en aan hellende delen
woningzijde afgewerkt met gipsbeplating (behangklaar)
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- binnendeur(en) –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 85.975,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
10.001 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 20 werkbare dagen.
10.002

1,00

won

WONINGTYPE SALIX UITBREIDEN MET EEN ZIJ-UITBOUW
VOORZIEN VAN EEN PLAT DAK
- Het aan de zijgevel uitbouwen van de woning met t.b.v. een
keuken met een afmeting van circa 4.350 x 6.770 mm. Tevens
wordt de indeling van de begane grond aangepast. Dit is
inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- funderingen conform opgave constructeur
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- houten balklaag, voorzien van geïsoleerde dakbedekking en
gipsplaat plafond
- aanbrengen van EPDM of bitumineuze dakbedekking
- houten gevelkozijnen,
- binnendeur(en) –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 73.475,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
10.002 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 15 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

Aantal

Eenheid

20

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

UITBREIDINGSOPTIES WONINGTYPE TILIA
- De in dit hoofdstuk benoemde opties zijn alleen van toepassing
op de basiswoning Tilia.
- Mocht uw specifieke combinatie van gekozen opties en/ of
uitbreidingen niet in dit document staan, wij maken graag een
aanbieding op maat.

20.001

1,00

won

WONINGTYPE TILIA MET 2,5 METER VERLENGEN
- De hoofgebouw van woningtype Tilia wordt over een lengte van
2,5 meter verlengd, hierbij wordt een grotere keuken/ woonkamer
gerealiseerd op de begane grond en op de 1e verdieping 2
ruimere slaapkamers, dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- gemeentelijke leges
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- 1e en 2e verdiepingsvloeren, houten vloeren, voorzien van
(verlaagd) gipsplafond, voorzien van spuitwerk
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- kapconstructie, voorzien van felsbeplating en aan hellende delen
woningzijde op de 1e verdieping afgewerkt met gipsbeplating
(behangklaar)
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- binnendeur(en) –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- droge dekvloer op de 1e verdieping
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 49.900,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
20.001/20.001a datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 15 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

20.002

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

WONINGTYPE TILIA UITBREIDEN MET EEN ZIJ-UITBOUW
VOORZIEN VAN EEN HELLEND DAK
- Het aan de zijgevel uitbouwen van de woning t.b.v. een keuken
met een afmeting van circa 4.350 x 6.770 mm. Tevens wordt de
indeling van de begane grond aangepast. Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- gemeentelijke leges
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- kapconstructie, voorzien van felsbeplating en aan hellende delen
woningzijde afgewerkt met gipsbeplating (behangklaar)
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- binnendeur(en) –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 85.975,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
20.002 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 20 werkbare dagen.
20.003

1,00

won

WONINGTYPE TILIA UITBREIDEN MET EEN ZIJ-UITBOUW
VOORZIEN VAN EEN PLAT DAK
- Het aan de zijgevel uitbouwen van de woning met t.b.v. een
keuken met een afmeting van circa 4.350 x 6.770 mm. Tevens
wordt de indeling van de begane grond aangepast. Dit is
inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- funderingen conform opgave constructeur
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- houten balklaag, voorzien van geïsoleerde dakbedekking en
gipsplaat plafond
- aanbrengen van EPDM of bitumineuze dakbedekking
- houten gevelkozijnen,
- binnendeur(en) –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 73.520,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
20.003 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 15 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

20.004

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

WONINGTYPE TILIA UITBREIDEN MET EEN ZIJ-UITBOUW
T.B.V. KEUKEN INCL. EETKAMER, VOORZIEN VAN EEN
HELLEND DAK
- Het aan de zijgevel uitbouwen van de woning t.b.v. keuken
inclusief eetkamer met een afmeting van circa 4.840 x 8.850 mm.
Tevens wordt de indeling van de begane grond aangepast en
wordt er een extra bijkeuken gerealiseerd. Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- gemeentelijke leges
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- kapconstructie, voorzien van felsbeplating en aan hellende delen
woningzijde afgewerkt met gipsbeplating (behangklaar)
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- binnendeur(en) en –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 114.205,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
20.004 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 25 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

20.005

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

WONINGTYPE TILIA UITBREIDEN MET EEN ZIJ-UITBOUW
T.B.V. KEUKEN INCL. EETKAMER, VOORZIEN VAN EEN PLAT
DAK
- Het aan de zijgevel uitbouwen van de woning t.b.v. keuken
inclusief eetkamer met een afmeting van circa 4.840 x 8.850 mm.
Tevens wordt de indeling van de begane grond aangepast en
wordt er een extra bijkeuken gerealiseerd. Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- funderingen conform opgave constructeur
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- houten balklaag, voorzien van geïsoleerde dakbedekking en
gipsplaat plafond
- aanbrengen van EPDM of bitumineuze dakbedekking
- houten gevelkozijnen,
- binnendeur(en) en –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 97.620,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
20.005 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 20 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

20.006

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

WONINGTYPE TILIA UITBREIDEN MET EEN AANGEBOUWDE
BERGINGEN / BIJKEUKEN EN EEN AANGEBOUWDE
EETKAMER/ WOONKAMER, BEIDE VOORZIEN VAN
HELLENDE DAKEN
- Het uitbreiden van de woning met twee uitbouwen t.p.v. de
zijgevels.
- Uitbouw t.b.v. bergingen en bijkeuken met een afmeting van circa
4.840 x 10.340 mm. Uitbouw t.b.v. eetkamer/ woonkamer met
een afmeting van circa 4.840 x 9.640 mm.
- Beide uitbouwen worden voorzien van een hellend dak.
Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- gemeentelijke leges
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- kapconstructie, voorzien van felsbeplating en aan hellende delen
woningzijde afgewerkt met gipsbeplating (behangklaar)
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- o aanbrengen van houten dubbele bergingsdeuren in de berging
- o aanbrengen van houten enkele bergingsdeuren in de
tuinberging
- binnendeur(en) en –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- verplaatsing van de buitenunit warmtepomp
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 230.335,00

OPMERKING:
- Berging aan de voorzijde van de uitbreiding, welke wordt voorzien
van dubbele bergingsdeuren, is ongeschikt voor stalling van
motorvoertuigen.
- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
20.006 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 45 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

20.007

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

WONINGTYPE TILIA UITBREIDEN MET EEN AANGEBOUWDE
BERGINGEN / BIJKEUKEN EN EEN AANGEBOUWDE
EETKAMER/ WOONKAMER, BEIDE VOORZIEN VAN PLATTE
DAKEN
- Het uitbreiden van de woning met twee uitbouwen t.p.v. de
zijgevels.
- Uitbouw t.b.v. bergingen en bijkeuken met een afmeting van circa
4.840 x 10.340 mm. Uitbouw t.b.v. eetkamer/ woonkamer met
een afmeting van circa 4.840 x 9.640 mm.
- Beide uitbouwen worden voorzien van een plat dak.
Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- houten balklaag, voorzien van geïsoleerde dakbedekking en
gipsplaat plafond
- aanbrengen van EPDM of bitumineuze dakbedekking
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- o aanbrengen van houten dubbele bergingsdeuren in de berging
- o aanbrengen van houten enkele bergingsdeuren in de
tuinberging
- binnendeur(en) en –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verplaatsing van de buitenunit warmtepomp
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 195.350,00

OPMERKING:
- Berging aan de voorzijde van de uitbreiding, welke wordt voorzien
van dubbele bergingsdeuren, is ongeschikt voor stalling van
motorvoertuigen.
- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
20.007 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 35 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

Aantal

Eenheid

21
21.001

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

RUWBOUWOPTIES VOOR WONINGTYPE TILIA
1,00

post

PERGOLA
- Het aanbrengen van een houten pergola, dit is inclusief:
- extra grondwerkzaamheden
- extra funderingspalen
- aanbrengen 4 stuks vuren gelamineerde kolom met een afmeting
van circa 180 x 180 mm
- verdere afwerkingen en schilderwerk gelijk aan basis afwerkingen
van de woning conform technische omschrijving;

€ 11.270,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
21.001 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
21.011

1,00

post

PERGOLA - INDIEN GEKOZEN VOOR UITBOUW 2,5 METER
- Het aanbrengen van een houten pergola, dit is inclusief:
- extra grondwerkzaamheden
- extra funderingspalen
- aanbrengen van 4 stuks vuren gelamineerde kolom met een
afmeting van circa 180 x 180 mm
- verdere afwerkingen en schilderwerk gelijk aan basis afwerkingen
van de woning conform technische omschrijving;

€ 11.960,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr nr
21.011 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
21.111

1,00

pst

*TOESLAG DOUGLAS KOLOM I.P.V. GELAMINEERD VUREN*
- Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een Douglas kolom
in plaats van een vuren gelamineerde kolom.

€ 240,00

- Deze optie is alleen mogelijk indien is gekozen voor optie 21.001
of 21.011
21.112

1,00

pst

*TOESLAG EIKEN KOLOM I.P.V. GELAMINEERD VUREN*
- Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een Eiken kolom in
plaats van een vuren gelamineerde kolom.

€ 1.005,00

- Deze optie is alleen mogelijk indien is gekozen voor optie 21.001
of 21.011

Datum: 21-05-2020
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

21.002

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

VERANDA
- Het aanbrengen van een houten veranda met een afmeting van
circa …. x …….. mm, dit is inclusief:
- extra grondwerkzaamheden
- extra funderingspalen
- aanbrengen van 4 stuks vuren gelamineerde kolommen met een
afmeting van circa 180 x 180mm
- aanbrengen van een platdakconstructie van houten balken,
boeiboord volgens woningontwerp
- EPDM of bitumen dakbedekking met aluminium daktrim
- hemelwaterafvoer door middel van een spuwer
- exclusief betonvloer en/ of bestrating
- verdere afwerkingen en schilderwerk gelijk aan basis afwerkingen
van de woning conform technische omschrijving;

€ 22.085,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
21.002 datum 19-04-2021
21.012

1,00

post

VERANDA - INDIEN GEKOZEN VOOR UITBOUW 2,5 METER
- Het aanbrengen van een houten veranda met een afmeting van
circa …. x …….. mm, dit is inclusief:
- extra grondwerkzaamheden
- extra funderingspalen
- aanbrengen van 4 stuks vuren gelamineerde kolommen met een
afmeting van circa 180 x 180mm
- aanbrengen van een platdakconstructie van houten balken,
boeiboord volgens woningontwerp
- EPDM of bitumen dakbedekking met aluminium daktrim
- hemelwaterafvoer door middel van een spuwer
- exclusief betonvloer en/ of bestrating
- verdere afwerkingen en schilderwerk gelijk aan basis afwerkingen
van de woning conform technische omschrijving;

€ 24.980,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
21.012 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
21.121

1,00

pst

*TOESLAG DOUGLAS KOLOM*
- Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een Douglas kolom
in plaats van een vuren gelamineerde kolom.

€ 240,00

- Deze optie is alleen mogelijk indien is gekozen voor optie 21.002
of 21.012
21.122

1,00

pst

*TOESLAG EIKEN KOLOM*
- Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een Eiken kolom in
plaats van een vuren gelamineerde kolom.

€ 1.005,00

- Deze optie is alleen mogelijk indien is gekozen voor optie 21.002
of 21.012
- NB. Bovengenoemde ruwbouwopties zijn specifiek berekend
t.b.v. woningtype Tilia. Indien gewenst kunnen deze opties ook
voor andere woningtype op aanvraag worden uitgewerkt.

Datum: 21-05-2020
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

Aantal

Eenheid

30
30.001

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

UITBREIDINGSOPTIES WONINGTYPE ROBINIA
1,00

won

WONINGTYPE ROBINIA (HOOFDGEBOUW) MET 2,5 METER
VERLENGEN
- Het hoofdgebouw van de standaard woningtype Robinia wordt
over een lengte van 2,5 meter verlengd, hierbij wordt een grotere
woonkamergedeelte of een grotere berging / werkgedeelte wordt
gerealiseerd op de begane grond en op de 1e verdieping 2
ruimere slaapkamers. Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- gemeentelijke leges
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- 1e en 2e verdiepingsvloeren, houten vloeren, voorzien van
(verlaagd) gipsplafond, voorzien van spuitwerk
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- kapconstructie, voorzien van felsbeplating en aan hellende delen
woningzijde op de 1e verdieping afgewerkt met gipsbeplating
(behangklaar)
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- binnendeur(en) –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- droge dekvloer op de 1e verdieping
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 53.530,00

- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
30.001/30.001a datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 15 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

30.003

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

WONINGTYPE ROBINIA UITBREIDEN MET EEN
AANGEBOUWDE BERGINGEN EN BIJKEUKEN, VOORZIEN
VAN EEN HELLEND DAK
- Het uitbreiden van de woning met een zijuitbouw t.p.v. de
zijgevel.
- Uitbouw t.b.v. bergingen en bijkeuken met een afmeting van circa
4.840 x 10.340 mm. Uitbouw wordt voorzien van een hellend dak.
Dit is inclusief:
- Het uitbreiden van de woning met twee uitbouwen t.p.v. de
zijgevels.
- Uitbouw t.b.v. bergingen en bijkeuken met een afmeting van circa
4.840 x 10.340 mm. Uitbouw t.b.v. eetkamer/ woonkamer met
een afmeting van circa 4.840 x 9.640 mm.
- Beide uitbouwen worden voorzien van een hellend dak.
Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- gemeentelijke leges
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- kapconstructie, voorzien van felsbeplating en aan hellende delen
woningzijde afgewerkt met gipsbeplating (behangklaar)
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- o aanbrengen van houten dubbele bergingsdeuren in de berging
- o aanbrengen van houten enkele bergingsdeuren in de
tuinberging
- binnendeur(en) en –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- verplaatsing van de buitenunit warmtepomp
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 116.865,00

OPMERKING:
- Berging aan de voorzijde van de uitbreiding, welke wordt voorzien
van dubbele bergingsdeuren, is ongeschikt voor stalling van
motorvoertuigen.
- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
30.002 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 20 werkbare dagen

Datum: 21-05-2020
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
DIVERSE UITBREIDINGSOPTIES
32 woningen Boss te Almere
Code

30.004

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

WONINGTYPE ROBINIA UITBREIDEN MET EEN
AANGEBOUWDE BERGINGEN EN BIJKEUKEN, VOORZIEN
VAN EEN PLAT DAK
- Het uitbreiden van de woning met een uitbouw t.p.v. de zijgevel.
- Uitbouw t.b.v. bergingen en bijkeuken met een afmeting van circa
4.840 x 10.340 mm. De uitbouwen wordt voorzien van een plat
dak.
Dit is inclusief:
- aanpassing tekenwerk
- aanpassing reken- en tekenwerk constructeur
- herberekening o.b.v. BENG-normeringen
- extra grondwerk
- extra heiwerk
- extra funderingen
- begane grondvloer, geïsoleerde ribcassettevloer
- geïsoleerde buitengevels, voorzien van gevelbekleding
- houten balklaag, voorzien van geïsoleerde dakbedekking en
gipsplaat plafond
- aanbrengen van EPDM of bitumineuze dakbedekking
- extra binnenwanden houtskeletbouw
- houten gevelkozijnen, indeling en uiterlijk conform tekening
- o aanbrengen van houten dubbele bergingsdeuren in de berging
- o aanbrengen van houten enkele bergingsdeuren in de
tuinberging
- binnendeur(en) en –kozijn(en) volgens tekening
- dekvloer op de begane grondvloer
- uitbreiding (vloer)verwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verplaatsing van de buitenunit warmtepomp
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 99.820,00

OPMERKING:
- Berging aan de voorzijde van de uitbreiding, welke wordt voorzien
van dubbele bergingsdeuren, is ongeschikt voor stalling van
motorvoertuigen.
- Het een en ander wordt uitgevoerd conform optietekening nr
30.003 datum 19-04-2021
- Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 20 werkbare dagen.

Datum: 21-05-2020

Ruwbouw optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner Drent & Welling Bouw & Ontwikkeling B.V.
Bouwpartner: Vastbouw B.V.
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