
Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard 
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen 
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken 
in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze Optienr. Omschrijving Aantal Eenh.
Verkoopprijs

incl. btw

Omgevingsvergunningsplichtig

Gevelwijzigingen

1.A.0.53 Raam in voorgevel t.p.v. terugliggende metselwerkvlak 1 ST € 2.695,00

Het aanbrengen van één extra gevelkozijn in de voorgevel in plaats van het
terugliggende metselwerkvlak.
Er wordt een kozijn met draaikiepraam exclusief ventilatierooster aangebracht.
Qua architectuur gelijk aan de overige kozijnen van dat blok.
Let op dat een hoge keukenkasten wand op deze positie niet meer mogelijk is.

Let op! Deze optie geldt alleen voor bouwnummer 175, 337, 341 en 344.

Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring / verlenen vergunning door de
gemeente en goedkeuring architect.

TOTAAL BEDRAG € ...............

Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het 
aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties worden 
op een bevestigingslijst en koperstekening verwerkt. De prijzen zijn prijsvast tot aan de bijbehorende 
sluitingsdatum. Voor wijzigingen die na de sluitingsdatum worden opgegeven, kan een toeslag worden 
berekend. Alle bedragen zijn voorzover niet anders vermeld inclusief 21% BTW. Alleen schriftelijk 
overeengekomen wijzigingen worden uitgevoerd.

Pagina 1 van 2Bouwnummer: Paraaf kopers:

Optiekeuzelijst

Van Wijnen Deventer B.V.

Project: 45000217 DEVENTER- BPD - 31 woningen Steenbrugge
Woningmodel: Steenbrugge F5, nagekomen opties

Datum: 30-11-2018



Note: Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient te worden en dat 
op elke pagina geparafeerd dient te zijn.

Naam:

Bouwnummer:

Plaats: d.d.

Voor akkoord koper:
Hierbij geef ik opdracht voor het laten uitvoeren van bovengenoemde extra werkzaamheden.

Handtekeningen koper(s):
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