
Koperskeuzelijsten  

Deze impressies zijn ten illustratie, aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend 

exterieur | ruwbouw | afbouw 

Deze impressies zijn ten illustratie, aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend 



In deze koperskeuzelijst zijn de standaard opties opgenomen voor alle woningen binnen dit 
project. 

 
Vrijstaande woning  : bouwnummer 1 
Tweekapper   : bouwnummer 2 t/m 11 
Herenhuis   : bouwnummer 12 t/m 15 
Rijwoning   : bouwnummer 16 t/m 25  

 
Nota Bene: 

• Benoemde prijzen zijn inclusief btw. 
• In deze lijst vindt u de standaard opties welke wij in dit project aanbieden. Overige 

wensen kunt u individueel aanvragen. Dit kan via de knop Stel een vraag in het 
kopersportaal.  Zie hiervoor tevens de richtlijnen in de toelichting koperskeuzelijst. 

• Opties zijn voor alle woontypes tenzij anders vermeld. 
• Het is mogelijk dat opties enkel mogelijk zijn na keuze voor een bepaalde optie. Indien 

van toepassing is dit vermeld.  
• Uw keuzes kunt u middels het kopersportaal kenbaar maken. Het is niet mogelijk om 

deze lijst in te vullen en/of in te dienen. 
• Sluitingsmoment conform toelichting koperskeuzelijst;  

exterieur  : 12 werkweken voor start bouw 
ruwbouw  : 8 werkweken voor start bouw  
afbouw : 6 werkweken na start bouw 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Geen opties uit de koperskeuzelijst
A00.01 Geen opties uit de exterieur koperskeuzelijst. nihil

Geen opties uit de exterieur koperskeuzelijst. 

Uitbouw
A20.01 Uitbouw 1,2m (type vrijstaand en tweekapper) [presale A1-116/A1-120] € 28.500,00

De woonkamer wordt over de volle breedte met 1200mm verlengd. 
· Uitbouw van 1200mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen, dubbele wandcontactdozen en het plafondlichtpunt verplaatsen mee; 
· Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden mee verplaatst; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd.  

A20.02 Uitbouw 2,4m (type vrijstaand en tweekapper) [presale A1-216/A1-220] € 38.500,00
De woonkamer wordt over de volle breedte met 2400mm verlengd. 
· Uitbouw van 2400mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen en de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt worden mee verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen t.h.v. de loze leidingen; 
· Extra plafondlichtpunt geschakeld op de bestaande schakelaar; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd.  
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.11 Het betrekken van de buitenberging bij de woning t.b.v. werkkamer  (type vrijstaand en tweekapper,

bwnr 1 t/m 3, 6 en 11) [presale A2-502 ]
€ 27.000,00

De buitenberging wordt bij de woning betrokken en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor ontstaan een kleine 
buitenberging en werkkamer. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 290mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Werkkamer
· De resterende binnenmaat wordt ingedeeld als werkkamer; 
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Tussen de woonkamer en oorspronkelijke buitenberging wordt een constructieve wand geplaatst; 
· Incl. extra binnendeur conform de standaard zoals omschreven in de technische omschrijving echter zonder

bovenlicht; 
· De binnendeur komt op circa 650mm vanaf de geïsoleerde scheidingswand met de berging; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de werkkamer; 
· De vloerverwarming loopt mee met de thermostaat van de woonkamer; 
· Elektrische radiator met handbediening onder het raam; 
· Inblaasventiel; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen; 
· Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst conform het raam op de 1ste verdieping van de achtergevel; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik); 
· Extra rookmelder in de woonkamer. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de werkkamer en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.12 Het betrekken van de buitenberging bij de woning t.b.v. vergrote woonkamer (type vrijstaand en

tweekapper, bwnr 1 t/m 3, 6 en 11) [presale A2-506]
€ 26.000,00

De buitenberging wordt bij de woning betrokken en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor wordt de woonkamer 
vergroot en is er nog een kleine buitenberging. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 290mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Vergrote woonkamer
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· T.p.v. de doorgang vanuit de woonkamer/keuken komt er een stalen portaal voorzien van brandwerende

aftimmering, dit is lager dan het plafond; 
· T.p.v. de achtergevel komt een constructief penant afm. circa 400x400mm t.b.v. de ondersteuning van het stalen

portaal; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid vergrote woonkamer; 
· Bestaande dubbele wandcontactdoos en loze leiding verplaatst; 
· 1 extra dubbele wandcontactdoos; 
· Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar van woonkamer; 
· Het bestaande lichtpunt van de woonkamer verplaatst zodat dit in lijn ligt; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst van circa 195cm breed, welke net zo hoog is als de schuifpui,

voorzien van 2x. vast glas; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik). 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de uitgebreide woning en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.13 Uitbouw 1,2m en gedeeltelijk samenvoegen met berging t.b.v. werkkamer (type vrijstaand en

tweekapper, bwnr 1 t/m 3, 6 en 11) [presale A2-512]
€ 56.500,00

De woonkamer en de oorspronkelijke buitenberging worden over de volle breedte met 1200mm verlengd. De 
buitenberging wordt bij de woning betrokken en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor ontstaan een kleine 
buitenberging en werkkamer. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 1490mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Uitbouw 1200mm
· Uitbouw van 1200mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen, dubbele wandcontactdozen en het plafondlichtpunt verplaatsen mee; 
· Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden mee verplaatst; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Werkkamer
· De resterende binnenmaat wordt ingedeeld als werkkamer; 
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Tussen de woonkamer en oorspronkelijke buiten berging wordt een constructieve wand geplaatst; 
· Incl. extra binnendeur conform de standaard zoals omschreven in de technische omschrijving echter zonder

bovenlicht; 
· De binnendeur komt op circa 650mm vanaf de geïsoleerde scheidingswand met de berging; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de werkkamer; 
· De vloerverwarming loopt mee met de thermostaat van de woonkamer; 
· Elektrische radiator met handbediening onder het raam; 
· Inblaasventiel; 
· 3 extra dubbele wandcontactdozen; 
· Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst conform het raam op de 1ste verdieping van de achtergevel; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik); 
· Extra rookmelder in de woonkamer. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de werkkamer en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.14 Uitbouw 1,2m en gedeeltelijk samenvoegen met berging t.b.v. vergrote woonkamer (type vrijstaand en

tweekapper, bwnr 1 t/m 3, 6 en 11) [presale A2-516]
€ 55.000,00

De woonkamer en de oorspronkelijke buiten berging worden over de volle breedte met 1200mm verlengd. De 
buitenberging wordt bij de woning betrokken en geheel geïsoleerd uitgevoerd.  Hierdoor wordt de woonkamer 
vergroot en is er nog een kleine buitenberging 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 1490mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Uitbouw 1200mm
· Uitbouw van 1200mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen, dubbele wandcontactdozen en het plafondlichtpunt verplaatsen mee; 
· Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden mee verplaatst; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Vergrote woonkamer
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· T.p.v. de doorgang vanuit de woonkamer/keuken komt er een stalen portaal voorzien van brandwerende

aftimmering, dit is lager dan het plafond; 
· T.p.v. de achtergevel komt een constructief penant afm. circa 400x400mm t.b.v. de ondersteuning van het stalen

portaal; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid vergrote woonkamer; 
· Bestaande dubbele wandcontactdoos en loze leiding verplaatst; 
· 1 extra dubbele wandcontactdoos; 
· Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar van woonkamer; 
· Het bestaande lichtpunt van de woonkamer verplaatst zodat dit in lijn ligt; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst van circa 195cm breed, welke net zo hoog is als de schuifpui,

voorzien van 2x. vast glas; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik);. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de uitgebreide woning en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.15 Uitbouw 2,4m en gedeeltelijk samenvoegen met berging t.b.v. werkkamer (type vrijstaand en

tweekapper, bwnr 1 t/m 3, 6 en 11) [presale A2-522]
€ 66.500,00

De woonkamer en de oorspronkelijke buitenberging worden over de volle breedte met 2400mm verlengd. De 
buitenberging wordt bij de woning betrokken en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor ontstaan een kleine 
buitenberging en werkkamer. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 2690mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Uitbouw 2400mm
· Uitbouw van 2400mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen en de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt worden mee verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen t.h.v. de loze leidingen; 
· Extra plafondlichtpunt geschakeld op de bestaande schakelaar; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Werkkamer
· De resterende binnenmaat wordt ingedeeld als werkkamer; 
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Tussen de woonkamer en oorspronkelijke buiten berging wordt een constructieve wand geplaatst; 
· Incl. extra binnendeur conform de standaard zoals omschreven in de technische omschrijving echter zonder

bovenlicht; 
· De binnendeur komt op circa 650mm vanaf de geïsoleerde scheidingswand met de berging; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de werkkamer; 
· De vloerverwarming loopt mee met de thermostaat van de woonkamer; 
· Elektrische radiator met handbediening onder het raam; 
· Inblaasventiel; 
· 4 extra dubbele wandcontactdozen; 
· 2 plafondlichtpunten op aparte schakelaar; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst conform het raam op de 1ste verdieping van de achtergevel; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik); 
· Extra rookmelder in de woonkamer. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de werkkamer en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.16 Uitbouw 2,4m en gedeeltelijk samenvoegen met berging t.b.v. vergrote woonkamer (type vrijstaand en

tweekapper, bwnr 1 t/m 3, 6 en 11) [presale A2-526]
€ 65.000,00

De woonkamer en de oorspronkelijke buitenberging worden over de volle breedte met 2400mm verlengd. De 
buitenberging wordt bij de woning betrokken en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor wordt de woonkamer vergroot 
en is er nog een kleine buitenberging 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 2690mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Uitbouw 2400mm
· Uitbouw van 2400mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen en de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt worden mee verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen t.h.v. de loze leidingen; 
· Extra plafondlichtpunt geschakeld op de bestaande schakelaar; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Vergrote woonkamer
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· T.p.v. de doorgang vanuit de woonkamer/keuken komt er een stalen portaal voorzien van brandwerende

aftimmering, dit is lager dan het plafond; 
· T.p.v. de achtergevel komt een constructief penant afm. circa 400x400mm t.b.v. de ondersteuning van het stalen

portaal; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid vergrote woonkamer; 
· Bestaande dubbele wandcontactdoos en loze leiding verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozn; 
· 2 extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar van woonkamer; 
· De bestaande lichtpunten van de woonkamer verplaatsten zodat dit in lijn ligt; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst van circa 195cm breed, welke net zo hoog is als de schuifpui,

voorzien van 2x. vast glas; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik). 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de uitgebreide woning en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.21 Het betrekken van de buitenberging bij de woning t.b.v. werkkamer  (type tweekapper, bwnr 4, 5, 8 en 9)

[presale A2-500 ]
€ 29.500,00

De buitenberging wordt bij de woning betrokken. De houten buitenberging wordt gemetseld en geheel geisoleerd 
uitgevoerd. Hierdoor ontstaan een kleine buitenberging en werkkamer. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 290mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De houtenwand constructie komt als geheel te vervallen en wordt uitgevoerd in metselwerk conform de kleur van

de woning; 
· Er komt een prefab betonnen systeemvloeren afgewerkt met een cementdekvloer; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Werkkamer
· De resterende binnenmaat wordt ingedeeld als werkkamer; 
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Tussen de woonkamer en oorspronkelijke buiten berging wordt een constructieve wand geplaatst; 
· Incl. extra binnendeur conform de standaard zoals omschreven in de technische omschrijving echter zonder

bovenlicht; 
· De binnendeur komt op circa 650mm vanaf de geïsoleerde scheidingswand met de berging; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de werkkamer; 
· De vloerverwarming loopt mee met de thermostaat van de woonkamer; 
· Elektrische radiator met handbediening onder het raam; 
· Inblaasventiel; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen; 
· Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst conform het raam op de 1ste verdieping van de achtergevel; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik); 
· Extra rookmelder in de woonkamer. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de werkkamer en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.22 Het betrekken van de buitenberging bij de woning t.b.v. vergrote woonkamer (type tweekapper, bwnr 4,

5, 8 en 9) [presale A2-504]
€ 28.500,00

De buitenberging wordt bij de woning betrokken. De houten buitenberging wordt gemetseld en geheel geïsoleerd 
uitgevoerd. Hierdoor wordt de woonkamer vergroot en is er nog een kleine buitenberging 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 290mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De houtenwand constructie komt als geheel te vervallen en wordt uitgevoerd in metselwerk conform de kleur van

de woning; 
· Er komt een prefab betonnen systeemvloeren afgewerkt met een cementdekvloer; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Vergrote woonkamer
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· T.p.v. de doorgang vanuit de woonkamer/keuken komt er een stalen portaal voorzien van brandwerende

aftimmering, dit is lager dan het plafond; 
· T.p.v. de achtergevel komt een constructief penant afm. circa 400x400mm t.b.v. de ondersteuning van het stalen

portaal; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid vergrote woonkamer; 
· Bestaande dubbele wandcontactdoos en loze leiding verplaatst; 
· 1 extra dubbele wandcontactdozen; 
· Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar van woonkamer; 
· Het bestaande lichtpunt van de woonkamer verplaatst zodat dit in lijn ligt; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst van circa 195cm breed, welke net zo hoog is als de schuifpui,

voorzien van 2x. vast glas; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik). 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de uitgebreide woning en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.23 Uitbouw 1,2m en gedeeltelijk samenvoegen met berging t.b.v. werkkamer (type tweekapper, bwnr 4, 5,

8 en 9) [presale A2-510]
€ 59.000,00

De woonkamer en de oorspronkelijke buitenberging worden over de volle breedte met 1200mm verlengd. De houten 
buitenberging wordt gemetseld en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor ontstaan een kleine buitenberging en 
werkkamer. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 1490mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De houtenwand constructie komt als geheel te vervallen en wordt uitgevoerd in metselwerk conform de kleur van

de woning; 
· Er komt een prefab betonnen systeemvloeren afgewerkt met een cementdekvloer; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Uitbouw 1200mm
· Uitbouw van 1200mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen, dubbele wandcontactdozen en het plafondlichtpunt verplaatsen mee; 
· Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden mee verplaatst; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Werkkamer
· De resterende binnenmaat wordt ingedeeld als werkkamer; 
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Tussen de woonkamer en oorspronkelijke buiten berging wordt een constructieve wand geplaatst; 
· Incl. extra binnendeur conform de standaard zoals omschreven in de technische omschrijving echter zonder

bovenlicht; 
· De binnendeur komt op circa 650mm vanaf de geïsoleerde scheidingswand met de berging; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de werkkamer; 
· De vloerverwarming loopt mee met de thermostaat van de woonkamer; 
· Elektrische radiator met handbediening onder het raam; 
· Inblaasventiel; 
· 3 extra dubbele wandcontactdozen; 
· Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst conform het raam op de 1ste verdieping van de achtergevel; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik); 
· Extra rookmelder in de woonkamer. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de werkkamer en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.24 Uitbouw 1,2m en gedeeltelijk samenvoegen met berging t.b.v. vergrote woonkamer ( type tweekapper

bwnr 4, 5, 8 en 9) [presale A2-514]
€ 57.500,00

De woonkamer en de oorspronkelijke buitenberging worden over de volle breedte met 1200mm verlengd. De houten 
buitenberging wordt gemetseld en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor wordt de woonkamer vergroot en is er nog 
een kleine buitenberging. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 1490mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De houtenwand constructie komt als geheel te vervallen en wordt uitgevoerd in metselwerk conform de kleur van

de woning; 
· Er komt een prefab betonnen systeemvloeren afgewerkt met een cementdekvloer; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Uitbouw 1200mm
· Uitbouw van 1200mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen, dubbele wandcontactdozen en het plafondlichtpunt verplaatsen mee; 
· Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden mee verplaatst; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Vergrote woonkamer
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· T.p.v. de doorgang vanuit de woonkamer/keuken komt er een stalen portaal voorzien van brandwerende

aftimmering, dit is lager dan het plafond; 
· T.p.v. de achtergevel komt een constructief penant afm. circa 400x400mm t.b.v. de ondersteuning van het stalen

portaal; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid vergrote woonkamer; 
· Bestaande dubbele wandcontactdoos en loze leiding verplaatst; 
· 1 extra dubbele wandcontactdoos; 
· Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar van woonkamer; 
· Het bestaande lichtpunt van de woonkamer verplaatst zodat dit in lijn ligt; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst van circa 195cm breed, welke net zo hoog is als de schuifpui,

voorzien van 2x. vast glas; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik). 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de uitgebreide woning en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.25 Uitbouw 2,4m en gedeeltelijk samenvoegen met berging t.b.v. werkkamer (type tweekapper, bwnr 4, 5,

8 en 9) [presale A2-520]
€ 69.000,00

De woonkamer en de oorspronkelijke buitenberging worden over de volle breedte met 2400mm verlengd. De 
buitenberging wordt bij de woning betrokken en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor ontstaan een kleine buiten 
berging en werkkamer. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 2690mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De houtenwand constructie komt als geheel te vervallen en wordt uitgevoerd in metselwerk conform de kleur van

de woning; 
· Er komt een prefab betonnen systeemvloeren afgewerkt met een cementdekvloer; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Uitbouw 2400mm
· Uitbouw van 2400mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen en de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt worden mee verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen t.h.v. de loze leidingen; 
· Extra plafondlichtpunt geschakeld op de bestaande schakelaar; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Werkkamer
· De resterende binnenmaat wordt ingedeeld als werkkamer; 
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Tussen de woonkamer en oorspronkelijke buiten berging wordt een constructieve wand geplaatst; 
· Incl. extra binnendeur conform de standaard zoals omschreven in de technische omschrijving echter zonder

bovenlicht; 
· De binnendeur komt op circa 650mm vanaf de geïsoleerde scheidingswand met de berging; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de werkkamer; 
· De vloerverwarming loopt mee met de thermostaat van de woonkamer; 
· Elektrische radiator met handbediening onder het raam; 
· Inblaasventiel; 
· 4 extra dubbele wandcontactdozen; 
· 2 plafondlichtpunten op aparte schakelaar; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst conform het raam op de 1ste verdieping van de achtergevel; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik); 
· Extra rookmelder in de woonkamer. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de werkkamer en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.26 Uitbouw 2,4m en gedeeltelijk samenvoegen met berging t.b.v. vergrote woonkamer (type tweekapper,

bwnr 4, 5, 8 en 9) [presale A2-524]
€ 67.500,00

De woonkamer en de oorspronkelijke buitenberging worden over de volle breedte met 2400mm verlengd. De houten 
buitenberging wordt gemetseld en geheel geïsoleerd uitgevoerd. Hierdoor wordt de woonkamer vergroot en is er nog 
een kleine buitenberging. 
· De achtergevel van de woning en oorspronkelijke buitengevel komen in één lijn, waardoor de oorspronkelijke

berging ca. 2690mm wordt uitgebouwd aan de achterzijde; 
· De bestaande loopdeur in de achtergevel vervalt; 
· De houtenwand constructie komt als geheel te vervallen en wordt uitgevoerd in metselwerk conform de kleur van

de woning; 
· Er komt een prefab betonnen systeemvloeren afgewerkt met een cementdekvloer; 
· De buitengevel wordt uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur conform de woning. 

Uitbouw 2400mm
· Uitbouw van 2400mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballast laag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen en de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt worden mee verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen t.h.v. de loze leidingen; 
· Extra plafondlichtpunt geschakeld op de bestaande schakelaar; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien.. 

Berging
· Aan de voorzijde komt een inpandige fietsenberging met een inwendige diepte van 1820mm; 
· Plafondlichtpunt op een aparte schakelaar met enkele wandcontactdoos; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komt de loopdeur incl. metselwerk; 
· Er komt een geïsoleerde voorzetwand (circa 100mm dik)  tegen de constructieve wand met de woonkamer. 

Vergrote woonkamer
· Vloer, wanden en het dak worden geïsoleerd overeenkomstig de rest van de woning; 
· Vloer, wanden en plafond worden afgewerkt conform de standaard uitvoering van de woning; 
· T.p.v. de doorgang vanuit de woonkamer/keuken komt er een stalen portaal voorzien van brandwerende

aftimmering, dit is lager dan het plafond; 
· T.p.v. de achtergevel komt een constructief penant afm. circa 400x400mm t.b.v. de ondersteuning van het stalen

portaal; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid vergrote woonkamer; 
· Bestaande dubbele wandcontactdoos en loze leiding verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen; 
· Twee extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar van woonkamer; 
· De bestaande lichtpunten van de woonkamer verplaatsten zodat dit in lijn ligt; 
· In de achtergevel wordt een raamkozijn geplaatst van circa 195cm breed, welke net zo hoog is als de schuifpui,

voorzien van 2x. vast glas; 
· Aan de voorzijde wordt een berging gecreëerd d.m.v. geïsoleerde scheidingswand (circa 120mm dik). 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de uitgebreide woning en buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.31 Uitbouw 1,2m (type herenhuis) [presale A1-118] € 31.000,00

De woonkamer wordt over de volle breedte met 1200mm verlengd. 
· Uitbouw van 1200mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballastlaag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De kozijnen in de achtergevel verplaatsten mee; 
· Loze leidingen, dubbele wandcontactdozen en het plafondlichtpunt verplaatsen mee; 
· Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden mee verplaatst; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 

A20.32 Uitbouw 2,4m (type herenhuis) [presale A1-218] € 40.000,00
De woonkamer wordt over de volle breedte met 2400mm verlengd. 
· Uitbouw van 2400mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballastlaag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De kozijnen in de achtergevel verplaatsten mee; 
· Loze leidingen en de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt worden mee verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen t.h.v. de loze leidingen; 
· Extra plafondlichtpunt geschakeld op de bestaande schakelaar; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Uitbouw
A20.41 Uitbouw 1,2m (type rijwoning) [presale A1-110] € 24.000,00

De woonkamer wordt over de volle breedte met 1200mm verlengd. 
· Uitbouw van 1200mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballastlaag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen, dubbele wandcontactdozen en het plafondlichtpunt verplaatsen mee; 
· Het buitenlichtpunt en de schakelaar worden mee verplaatst; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 

A20.42 Uitbouw 2,4m (type rijwoning) [presale A1-210] € 34.000,00
De woonkamer wordt over de volle breedte met 2400mm verlengd. 
· Uitbouw van 2400mm diep over de breedte van de woning; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking en een ballastlaag van dakgrind aangebracht; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de uitbouw; 
· De bestaande schuifpui verplaatst; 
· Loze leidingen en de schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt worden mee verplaatst; 
· 2 extra dubbele wandcontactdozen t.h.v. de loze leidingen; 
· Extra plafondlichtpunt geschakeld op de bestaande schakelaar; 
· De inblaasventielen worden verplaatst indien de installateur t.b.v. geldende regels hier noodzaak toezien. 

NB: Indien uw buren voor een uitbouw kiezen en u niet, dan komt een deel van die uitbouw op uw grond. E.e.a. zoals 
beschreven in de Koopovereenkomst/leveringsakte en Aannemingsovereenkomst. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Erker
A25.01 Erker zijgevel (type vrijstaand) [presale A1-605] € 25.000,00

Gedeelte woonkamer wordt vergroot d.m.v. een erker aan de zijgevel. 
· Erker van circa 2915mm bij 1145mm aan de binnenzijde; 
· Het bestaande raamkozijn wordt aangepast naar een raamkozijn bestaande uit 6 vlakken; 
· Hiervan is het mogelijk om 2 ramen te kunnen draaien en kiepen; 
· De afmeting van het kozijn wordt aangepast; 
· Aan beide zijgevels van de erker komt tevens een raamkozijn passend in de uitstraling; 
· Onder het kozijn komt een borstwering welke lager is dan het huidige kozijn; 
· Uitvoering kozijn gelijk aan de standaard zoals omschreven in de technische omschrijving; 
· De erker heeft een houtendakconstructie; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking, dakgrind en daktrim aangebracht; 
· Ter hoogte van de doorgang komt een stalen ligger welke wordt afgewerkt en lager is dan het plafond van de

woning; 
· Plafond van de erker wordt afgetimmerd met gipsplaat en voorzien van spuitwerk; 
· Plafond erker is lager dan het plafond van de woonkamer; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de erker; 
· De dubbele wandcontactdoos in de woonkamer verplaatst. 

Positie conform de erker van bouwnummer 7 / 10. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de erker is niet bereikbaar via het kruipluik. 
NB: Elektra punten zijn niet mogelijk in de erker. 
NB: Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie A20.01, A20.02 of A20.11 t/m A20.16. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Erker
A25.02 Erker voorgevel (type vrijstaand en tweekapper bwnr. 1-4,8-11) [presale A1-609] € 25.000,00

Gedeelte keuken wordt vergroot d.m.v. een erker aan de voorgevel. 
· Erker van circa 2680mm bij 1010mm aan de binnenzijde; 
· Het bestaande raamkozijn wordt aangepast naar een raamkozijn bestaande uit 3 vlakken; 
· Hiervan is het mogelijk om 2 ramen te kunnen draaien en kiepen; 
· De afmeting van het kozijn wordt aangepast; 
· Aan beide zijgevels van de erker komt tevens een raamkozijn passend in de uitstraling; 
· Onder het kozijn komt een borstwering welke gelijk is aan het huidige kozijn; 
· Uitvoering kozijn gelijk aan de standaard zoals omschreven in de technische omschrijving; 
· De erker heeft een houtendakconstructie; 
· Platdak met isolatie op afschot met dakbedekking, dakgrind en daktrim aangebracht; 
· Ter hoogte van de doorgang komt een stalen ligger welke wordt afgewerkt en lager is dan het plafond van de

woning; 
· Plafond van de erker wordt afgetimmerd met gipsplaat en voorzien van spuitwerk; 
· Plafond erker is lager dan het plafond van de woonkamer; 
· Vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de woning; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de erker. 

Positie conform de erker van bouwnummer 5 / 6. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de erker is niet bereikbaar via het kruipluik 
NB: In deze optie zijn geen aanpassingen opgenomen voor de installatiepunten dan wel vloerverwarming van de 
keuken. Deze worden aangebracht conform de standaard 0-tekening. Middels de optie G30.02 kunnen deze 
aansluitingen alsnog worden aangepast. 
NB: Elektra punten zijn niet mogelijk in de erker. 
NB: Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van verkrijgen van de vergunning en goedkeuring tijdens het 
afgeven van de omgevingsvergunning voor dit project. Hierdoor behoudt riz bouw het recht deze optie eenzijg te 
annuleren wanneer deze niet (tijdig) verkregen wordt. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Erker
A25.03 Erker zijgevel vergroten (type tweekapper bwnr. 10) [presale A1-607] € 32.000,00

Gedeelte woonkamer wordt vergroot door het vergroten van de bestaande erker aan de zijgevel. 
· Erker van circa 4340mm bij 2480mm aan de binnenzijde; 
· De borstwerking van de achterzijde van de erker ligt in lijn met de achtergevel van de woning; 
· De uitvoering van de erker blijft gelijk aan de bestaande echter vergroot; 
· Het is mogelijk om 2 ramen te kunnen draaien en kiepen; 
· Ter hoogte van de doorgang komt een stalen portaal welke wordt afgewerkt en lager is dan het plafond van de

woning; 
· Er komt een constructief penant afm. circa 400x400mm t.b.v. de ondersteuning van het stalen portaal; 
· Plafond erker blijft lager dan het plafond van de woonkamer; 
· Plafond, vloeren en wanden, als mede de afwerking daarvan zijn conform de standaard uitvoering van de

bestaande erker conform technische omschrijving; 
· Vloerverwarming wordt uitgebreid in de erker; 
· 2x lage vloerconvector nabij voor- en achtergevel erker. 

Achtergevel borstwering van de erker is gelijk met de achtergevel van de woning. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en eventuele posities van de ventilatiepunten kan n.a.v. deze optie worden aangepast. Dit wordt op 
tekening verwerkt na de sluitingsdatum afbouw indien dit op dat moment bekend is. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: De kruipruimte onder de erker is niet bereikbaar via het kruipluik 
NB: Elektra punten zijn niet mogelijk in de erker. 
NB: Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van verkrijgen van de vergunning en goedkeuring tijdens het 
afgeven van de omgevingsvergunning voor dit project. Hierdoor behoudt riz bouw het recht deze optie eenzijg te 
annuleren wanneer deze niet (tijdig) verkregen wordt. 
NB: Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie A20.01 of A20.02. 

Berging
A35.01 Extra vrijstaande houten buitenberging (bwnr. 1 t/m 6 en 11) [presale A2-312] € 25.000,00

Op het perceel wordt er een extra ongeïsoleerde houten buitenberging geplaatst. Positie buitenberging zoals 
gestippeld op situatietekening. 
· Afmeting binnenmaat circa 273x591cm; 
· Prefab betonvloer, kleur grijs op prefab betonnen heipalen; 
· De gevels in vurenhouten stijl- en regelwerk met een buitenbekleding van verduurzaamde, horizontaal

aangebrachte (conform de kleur- en materiaalstaat) in kleur afgewerkte fijn bezaagde rabatdelen en blank
aluminium ventilatievoorzieningen; 

· Deurkozijn en loopdeur van hardhout; 
· Loopdeur voorzien van dubbel glas; 
· Stalen kanteldeur conform kleur- en materiaalstaat; 
· Plat dak bestaande uit een vurenhouten balklaag, aan de bovenzijde voorzien van underlayment en afgewerkt

met bitumineuze dakbedekking; 
· Dakrand afgewerkt met een aluminium daktrim conform kleur- en materiaalstaat; 
· In het bergingsdak wordt een dakdoorvoer t.b.v. natuurlijke ventilatie aangebracht; 
· Hemelwaterafvoer van PVC; 
· De berging blijft ongeïsoleerd en wordt aan de binnenzijde niet nader afgewerkt. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Berging
A35.05 Isoleren standaard buitenberging (type vrijstaand en tweekapper, bwnr. 1 t/m 3, 6 en 11) [presale

A2-310S]
€ 19.000,00

De gemetselde buitenberging wordt licht geïsoleerd uitgevoerd; 
· Afmeting buitenberging blijft aan de buitenzijde gelijk; 
· Rondom wordt aan de binnenzijde tegen het metselwerk een geïsoleerde voorzetwand geplaatst circa 100mm

dik, hierdoor wordt de binnen afmeting kleiner. 
· Tussen de houten balklaag wordt isolatie aangebracht; 
· Plafond wordt voorzien van gipsplaat en blijft onafgewerkt; 
· Vloer en wanden blijven onafgewerkt; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komen dubbele openslaande houten deuren (conform

optie A30.91); 
· De berging blijft via natuurlijke ventilatie geventileerd; 
· De bestaande elektrapunten in de buitenberging blijven behouden. 

NB: De buitenberging is onverwarmd en de dubbele deuren zijn ongeïsoleerd. Deze ruimte is dus niet geschikt om te 
verblijven of te gebruiken voor bewoning. 
NB: Er worden geen aanpassingen gedaan aan de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. 
NB: De kruipruimte onder de buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 

A35.06 Isoleren standaard buitenberging in metselwerk (type tweekapper, bwnr. 4, 5, 8 en 9) [presale A2-310H] € 21.500,00
De houten buitenberging aan de woning wordt gemetseld en licht geïsoleerd uitgevoerd; 
· Afmeting binnenzijde buitenberging circa 2990x5960mm; 
· De achtergevel van de buitenberging blijft op de bestaande positie; 
· De houten wand constructie komt als geheel te vervallen en wordt uitgevoerd in metselwerk conform de kleur

van de woning; 
· Er komt een prefab betonnen systeemvloeren afgewerkt met een cementdekvloer; 
· Rondom wordt aan de binnenzijde tegen het metselwerk een geïsoleerde voorzetwand geplaatst circa 100mm

dik, hierdoor wordt de binnen afmeting kleiner; 
· Tussen de houten balklaag wordt isolatie aangebracht; 
· Plafond wordt voorzien van gipsplaat en blijft onafgewerkt; 
· Vloer en wanden blijven onafgewerkt; 
· De kanteldeur komt te vervallen en hiervoor in de plaatst komen dubbele openslaande houten deuren (conform

optie A30.91); 
· De berging blijft via natuurlijke ventilatie geventileerd; 
· De bestaande elektrapunten in de buiten berging blijven behouden. 

NB: De buitenberging is onverwarmd en de dubbele deuren zijn ongeïsoleerd. Deze ruimte is dus niet geschikt om te 
verblijven of te gebruiken voor bewoning. 
NB: Er worden geen aanpassingen gedaan aan de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. 
NB: De kruipruimte onder de buitenberging blijft onbereikbaar via het kruipluik in de woning. 

A35.11 Buitenberging voorzien van dubbele deuren i.p.v. kanteldeur voorzijde (type vrijstaand en tweekapper)
[presale A2-430]

€ 4.500,00
In de voorgevel van de berging wordt conform de optietekeningen de standaard aanwezige stalen kanteldeur 
vervangen door een hardhouten deurkozijn met dubbele dichte deuren. 
· Voorgevel wordt enkelsteens uitgevoerd; 
· De combinatie van het kozijn, de deur, de scharnieren, het slot en het deurbeslag wordt inbraak vertragend

uitgevoerd; 
· Het kozijn en de deuren worden afgeschilderd in de kleur van de kanteldeur; 
· Het slot wordt gelijksluitend met de woning uitgevoerd waardoor deze met dezelfde sleutel te bedienen is als de

andere gevelkozijnen van de woning. 
NB: Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie A20.11 t/m A20.26 en A35.05 en A35.06. 

A35.12 Buitenberging voorzien van een sectionaal deur i.p.v. kanteldeur voorzijde (type vrijstaand en
tweekapper) [presale A2-440]

€ 2.250,00
De kanteldeur wordt aangepast naar een geïsoleerde sectionaaldeur. 
· De kleur van de kanteldeur blijft ongewijzigd conform technische omschrijving; 
· De deur blijft handbediend. 

NB: Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie A20.11 t/m A20.26 en A35.05, A35.06 en A35.11. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Berging
A35.15 Kanteldeur voorzien van elektrische aandrijving (type vrijstaand en tweekapper) € 1.450,00

De kanteldeur (of de gekozen sectionaaldeur) wordt i.p.v. handbediening, elektrisch bedienbaar. 
· Incl. 2x handzenders t.b.v. bedienen kanteldeur; 
· Incl. draadloze drukknop aan binnenzijde berging nabij schakelaar t.b.v. bedienen kanteldeur; 
· Incl. enkele wandcontactdoos tegen plafond berging t.b.v. aansluitingen elektrische aandrijving; 
· De uitstraling van de kanteldeur blijft ongewijzigd conform technische omschrijving. 

NB: Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie A20.11 t/m A20.26 en A35.05, A35.06 en A35.11. 
A35.16 Extra handzender (type vrijstaand en tweekapper) € 160,00

T.b.v. de elektrisch bedienbare sectionaaldeur wordt er een extra handzender geleverd
· Prijs per stuk. 

NB: Deze optie is enkel mogelijk i.c.m. optie A30.15. 
Dakkapel
A50.01 Dakkapel zijgevel, niet trapzijde, breed circa 140cm (bwnr. 1, 2 en 11) [presale A4-500] € 10.500,00

Op het dakvlak aan het zijvlak van de niet trapzijde wordt aan de achterzijde een dakkapel geplaatst. 
· Inwendige breedte van circa 1400mm; 
· Voorzien van een houten kozijn met 1x draai-/kiepraam en vastraam incl. isolerende beglazingen; 
· Binnenzijde dakkapel (zijwangen en plafond) worden afgetimmerd conform beplating kap en niet geschilderd; 
· Gevelbekleding van multiplex voorzien van schilderwerk; 
· Platdak met isolatie incl. dakbedekking en dakrandafwerking. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat deze niet verenigbaar is met de PV-
installatie op het dak. 

A50.02 Dakkapel achterzijde, niet trapzijde, breed circa 140cm (bwnr. 3) [presale A4-500] € 10.500,00
Op het dakvlak aan de achterzijde van de niet trapzijde wordt in het gedeelte zolder een dakkapel geplaatst. 
· Inwendige breedte van circa 1400mm; 
· Voorzien van een houten kozijn met 1x draai-/kiepraam en vastraam incl. isolerende beglazingen; 
· Binnenzijde dakkapel (zijwangen en plafond) worden afgetimmerd conform beplating kap en niet geschilderd; 
· Gevelbekleding van multiplex voorzien van schilderwerk; 
· Platdak met isolatie incl. dakbedekking en dakrandafwerking. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd..= 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat deze niet verenigbaar is met de PV-
installatie op het dak. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Dakkapel
A50.11 Dakkapel achtergevel, niet trapzijde, breed circa 220cm (bwnr. 3)[presale A4-510] € 13.500,00

Op het dakvlak aan de achterzijde van de niet trapzijde wordt in het gedeelte zolder een dakkapel geplaatst. 
· Inwendige breedte van circa 2200mm; 
· Voorzien van een houten kozijn met 2x vastraam en 1x draaikiepraam incl. isolerende beglazingen; 
· Binnenzijde dakkapel (zijwangen en plafond) worden afgetimmerd conform beplating kap en niet geschilderd; 
· Gevelbekleding van multiplex voorzien van schilderwerk; 
· Platdak met isolatie incl. dakbedekking en dakrandafwerking. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat deze niet verenigbaar is met de PV-
installatie op het dak. 

A50.21 Dakkapel voorgevel, breed circa 140cm (bwnr. 10) [presale A4-500] € 10.500,00
Op het dakvlak aan de voorzijde in het gedeelte zolder een dakkapel geplaatst. 
· Inwendige breedte van circa 1400mm; 
· Voorzien van een houten kozijn met 1x draai-/kiepraam en vastraam incl. isolerende beglazingen; 
· Binnenzijde dakkapel (zijwangen en plafond) worden afgetimmerd conform beplating kap en niet geschilderd; 
· Gevelbekleding van multiplex voorzien van schilderwerk; 
· Platdak met isolatie incl. dakbedekking en dakrandafwerking. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Het aantal en de verdeling van de PV panelen kan door het kiezen voor deze optie worden aangepast. Dit zal door 
Klimaatgarant worden bepaald. Indien door de door u gekozen opties meer PV panelen nodig zijn dan er op het dakvlak 
passen. Neemt riz bouw contact met u op om te bespreken welke opties er dan wel of niet worden uitgevoerd. 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat deze niet verenigbaar is met de PV-
installatie op het dak. 
NB: Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van verkrijgen van de vergunning en goedkeuring tijdens het 
afgeven van de omgevingsvergunning voor dit project. Hierdoor behoudt riz bouw het recht deze optie eenzijdig te 
annuleren wanneer deze niet (tijdig) verkregen wordt. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Dakramen
A60.01 Dakraam zijgevel, niet- trapzijde achterkant (bwnr 1, 2, 11, 12 en 15) € 1.595,00

In het dakvlak aan de zijgevel wordt een extra dakraam geleverd en gemonteerd. 
· Wit, houten tuimelvenster, afmeting circa 94x140cm; 
· Binnenzijde dakraam wordt afgetimmerd; 
· Aftimmering wordt niet voorzien van schilderwerk. 

Uiteindelijke positie is afhankelijk van de pannenmaat. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Indien blijkt dat het aantal en/of de verdeling van de PV panelen door het kiezen voor deze optie moet worden 
aangepast. Ontvangt u, indien mogelijk, een aanvullende aanbieding voor deze extra kosten. Wanneer u als koper geen 
akkoord geeft op deze aanvullende aanbieding, zal deze optie door riz bouw geheel geannuleerd worden. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat dit dakraam niet verenigbaar is met 
de PV-installatie op het dak. 
NB: Het dakraam heeft een ventilatieopening maar dient u in de gesloten stand te houden. 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 

A60.02 Dakraam achtergevel, niet-trapzijde (bwnr. 3, 5, 6, 9, 16, 17, 19, 20, 22 en 25) € 1.595,00
In het dakvlak aan de achtergevel wordt een extra dakraam geleverd en gemonteerd. 
· Wit, houten tuimelvenster, afmeting circa 94x140cm; 
· Binnenzijde dakraam wordt afgetimmerd; 
· Aftimmering wordt niet voorzien van schilderwerk. 

Uiteindelijke positie is afhankelijk van de pannenmaat. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Indien blijkt dat het aantal en/of de verdeling van de PV panelen door het kiezen voor deze optie moet worden 
aangepast. Ontvangt u, indien mogelijk, een aanvullende aanbieding voor deze extra kosten. Wanneer u als koper geen 
akkoord geeft op deze aanvullende aanbieding, zal deze optie door riz bouw geheel geannuleerd worden. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat dit dakraam niet verenigbaar is met 
de PV-installatie op het dak. 
NB: Het dakraam heeft een ventilatieopening maar dient u in de gesloten stand te houden. 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 

A60.03 Dakraam achtergevel, trapzijde (bwnr. 3, 5, 6 en 9) € 1.595,00
In het dakvlak aan de achtergevel wordt een extra dakraam geleverd en gemonteerd. 
· Wit, houten tuimelvenster, afmeting circa 94x140cm; 
· Binnenzijde dakraam wordt afgetimmerd; 
· Aftimmering wordt niet voorzien van schilderwerk. 

Uiteindelijke positie is afhankelijk van de pannenmaat. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Indien blijkt dat het aantal en/of de verdeling van de PV panelen door het kiezen voor deze optie moet worden 
aangepast. Ontvangt u, indien mogelijk, een aanvullende aanbieding voor deze extra kosten. Wanneer u als koper geen 
akkoord geeft op deze aanvullende aanbieding, zal deze optie door riz bouw geheel geannuleerd worden. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat dit dakraam niet verenigbaar is met 
de PV-installatie op het dak. 
NB: Het dakraam heeft een ventilatieopening maar dient u in de gesloten stand te houden. 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Dakramen
A60.04 Dakraam voorgevel, niet-trapzijde (bwnr. 10, 14 en 15) € 1.595,00

In het dakvlak aan de voorgevel wordt een extra dakraam geleverd en gemonteerd. 
· Wit, houten tuimelvenster, afmeting circa 94x140cm; 
· Binnenzijde dakraam wordt afgetimmerd; 
· Aftimmering wordt niet voorzien van schilderwerk. 

Uiteindelijke positie is afhankelijk van de pannenmaat. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Indien blijkt dat het aantal en/of de verdeling van de PV panelen door het kiezen voor deze optie moet worden 
aangepast. Ontvangt u, indien mogelijk, een aanvullende aanbieding voor deze extra kosten. Wanneer u als koper geen 
akkoord geeft op deze aanvullende aanbieding, zal deze optie door riz bouw geheel geannuleerd worden. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat dit dakraam niet verenigbaar is met 
de PV-installatie op het dak. 
NB: Het dakraam heeft een ventilatieopening maar dient u in de gesloten stand te houden. 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 

A60.05 Dakraam voorgevel, trapzijde (bwnr. 10) € 1.595,00
In het dakvlak aan de voorgevel wordt een extra dakraam geleverd en gemonteerd. 
· Wit, houten tuimelvenster, afmeting circa 94x140cm; 
· Binnenzijde dakraam wordt afgetimmerd; 
· Aftimmering wordt niet voorzien van schilderwerk. 

Uiteindelijke positie is afhankelijk van de pannenmaat. 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
NB: Indien blijkt dat het aantal en/of de verdeling van de PV panelen door het kiezen voor deze optie moet worden 
aangepast. Ontvangt u, indien mogelijk, een aanvullende aanbieding voor deze extra kosten. Wanneer u als koper geen 
akkoord geeft op deze aanvullende aanbieding, zal deze optie door riz bouw geheel geannuleerd worden. 
NB: riz bouw behoudt zich het recht om de optie te annuleren wanneer blijkt dat dit dakraam niet verenigbaar is met 
de PV-installatie op het dak. 
NB: Het dakraam heeft een ventilatieopening maar dient u in de gesloten stand te houden. 
NB: Voor daglichttoetreding en spuiventilatie adviseren wij u deze optie te kiezen indien u de zolder wilt laten indelen 
of denkt dat na oplevering te doen. 

Gevelwijziging
A65.01 Verbreden schuifpui (type vrijstaand en tweekapper) [presale A3-230] € 4.300,00

De bestaande schuifpui wordt verbreed naar circa 380cm. 
· De bestaande schuifpui wordt verbreed; 
· De pui wordt uitgevoerd in 4 delen waarvan 1 deel op geschoven kan worden; 
· Het schuivende deel blijft aan de oorspronkelijk kant conform verkooptekening; 
· Uitvoering en materiaal schuifpui gelijk aan de basis conform technische omschrijving; 
· Het buitenlichtpunt en schakelaar schuiven op. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 

A65.02 Verbreden schuifpui (type rijwoning) [presale A3-220] € 1.500,00
De bestaande schuifpui wordt verbreed naar circa 310cm. 
· De bestaande schuifpui wordt verbreed; 
· De pui wordt uitgevoerd in 2 delen waarvan 1 deel op geschoven kan worden; 
· Het schuivende deel blijft aan de oorspronkelijk kant conform verkooptekening; 
· Uitvoering en materiaal schuifpui gelijk aan de basis conform technische omschrijving; 
· Het buitenlichtpunt en schakelaar schuiven op. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Gevelwijziging
A65.10 Openslaande deuren i.p.v. schuifpui in achtergevel (type vrijstaand, tweekapper, rijwoning indien

gekozen voor A65.02) [presale A3-300]
€ 4.300,00

Het leveren en aanbrengen van een kozijn met dubbele openslaande deuren. 
· Standaard schuifpui in de achtergevel wordt aangepast een houten kozijn; 
· Het kozijn heeft dubbele openslaande deuren en 2x vastglas. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 

A65.11 Openslaande deuren i.p.v. schuifpui in achtergevel (type vrijstaand en tweekapper) [presale A3-310] € 5.500,00
Het leveren en aanbrengen van een kozijn met dubbele openslaande deuren. 
· Standaard schuifpui in de achtergevel wordt aangepast een houten kozijn; 
· De sparing/kozijn wordt vergroot naar circa 380cm breed; 
· Het kozijn heeft dubbele openslaande deuren en 2x vastglas. 

NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 

A65.20 Extra houten kozijn/deur tussen woning en berging, scharnier aan achterzijde berging (type vrijstaand en
tweekapper bwnr. 1 t/m 6, 8, 9 en 11)

€ 3.850,00
Tussen de berging en woonkamer wordt een extra houten kozijn met vlakke deur geplaatst. 
· Nabij de achtergevel van de woning cq. buitenberging (circa 20cm vanaf) wordt een brandwerende en

inbraakwerende deur naar de berging geplaatst; 
· Het kozijn en de deur worden afgelakt in de kleur wit; 
· Het slot in de deur is gelijksluitend met de overige buitendeuren in de woning; 
· Het deurkozijn wordt zonder bovenlicht / bovenrek uitgevoerd, boven het kozijn loopt de kalkzandsteen door; 
· De standaard dubbele wandcontactdoos en loze leiding worden verplaatst naar naast de deur, tenzij anders

gewenst* 
· De deur draait de woning in omdat het peil van de vloer in de berging hoger ligt. 

* mocht u deze op een ander positie wensen dan ontvangen wij graag duidelijk op tekening aangegeven de nieuwe
gewenste postie. 
NB: Het is niet mogelijk om deze deur aan te passen (In verband met het brand- en inbraakvertragende karakter van 
deze deurkozijncombinatie heeft deze een afwijkend uiterlijk ten opzichte van de andere deurkozijncombinatie binnen 
de woning). 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 

A65.25 Extra houten kozijn/deur tussen woning en berging, scharnier aan voorzijde berging (type vrijstaand en
tweekapper bwnr. 1 t/m 6, 8, 9 en 11)

€ 3.850,00
Tussen de berging en woonkamer wordt een extra houten kozijn met vlakke deur geplaatst. 
· Nabij de achtergevel van de woning cq. buitenberging (circa 20cm vanaf) wordt een brandwerende en

inbraakwerende deur naar de berging geplaatst; 
· Het kozijn en de deur worden afgelakt in de kleur wit; 
· Het slot in de deur is gelijksluitend met de overige buitendeuren in de woning; 
· Het deurkozijn wordt zonder bovenlicht / bovenrek uitgevoerd, boven het kozijn loopt de kalkzandsteen door; 
· De standaard dubbele wandcontactdoos en loze leiding worden verplaatst naar naast de deur, tenzij anders

gewenst* 
· De deur draait de woning in omdat het peil van de vloer in de berging hoger ligt. 

* mocht u deze op een ander positie wensen dan ontvangen wij graag duidelijk op tekening aangegeven de nieuwe
gewenste postie. 
NB: Het is niet mogelijk om deze deur aan te passen (In verband met het brand- en inbraakvertragende karakter van 
deze deurkozijncombinatie heeft deze een afwijkend uiterlijk ten opzichte van de andere deurkozijncombinatie binnen 
de woning). 
NB: Let op! Woning vergrotende en/of gevel wijzigende opties kunnen leiden tot een hoger energieverbruik/-verlies 
van uw woning. Deze optie(s) worden niet nagerekend in de BENG. 
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Optielijst
Exterieur
Bouwkundige aanpassingen
Constructieve aanpassingen
A70.01 Aanpassen fundering (type vrijstaand en tweekapper, bwnr. 1 t/m 6, 8, 9 en 11) € 1.695,00

De fundering wordt aangepast zodat het gedeelte werkkamer of uitgebreide woonkamer wat oorspronkelijk 
buitenberging was bereikbaar is via de kruipruimte vanuit de woning. 
· Er wordt een sparing in de fundering aangebracht. 
· Indien er leidingwerk in dit gedeelte van de woning komt is deze optie noodzakelijk, zodat deze ruimte te

bereiken is via het kruipluik van de woning. 
NB: Deze optie dient u te kiezen indien u gekozen heeft voor de optie A20.11 t/m A20.26 en leidingwerk wenst in 
gedeelte uitgebreide woonkamer of werkkamer. Voorbeelden hiervan zijn; u wenst een buitenkraan tegen de 
achtergevel van de oorspronkelijke berging of u wilt de keuken verplaatsen naar het gedeelte uitgebreide woonkamer. 
NB: Deze optie is nog excl. de keuze voor de buitenkraan en/of het aanpassen van het leidingwerk van de keuken. 

Electrische installatie
Loze leiding
C22.50 Bedrade leiding t.b.v. zonwering achtergevel (terrasscherm) € 325,00

Een bedrade leiding aanbrengen t.b.v. na oplevering aan te brengen elektrisch bedienbare zonwering. 
· Aan de achtergevel op de begane grond wordt een inbouwdoos met blinddeksel opgenomen, circa 30cm naast en

15cm boven het gevelkozijn; 
· De bedrade leiding wordt voorzien van een 230V voeding op een algemene groep en verbonden met een blind

afgemonteerde inbouwdoos, positie op hoogte 1050mm + vloer en circa 300mm naast kozijn. 
--> Koper dient duidelijk aan te geven op tekening dan wel tekstueel te omschrijven bij welk kozijn deze optie gewenst 
is. 
NB: T.b.v. de zonwering en de montage hiervan dient u advies in te winnen bij uw leverancier/specialist. 
NB: Enkel metselwerk is constructief niet geschikt als constructie voor het ophangen van een scherm. Bevestiging enkel 
aan het metselwerk is dan ook geheel voor eigen risico van de koper. 
NB: Wij nemen geen constructieve voorbereidingen mee. 

C22.51 Loze leiding t.b.v. zonwering raamkozijn (screen/rolluik) € 230,00
Een loze leiding aanbrengen t.b.v. na oplevering aan te brengen elektrisch bedienbare zonwering. 
· In het binnenblad wordt naast het betreffende kozijn een inbouwdoos met blinddeksel opgenomen, positie

inbouwdoos op hoogte 1050mm + vloer en circa 300mm naast kozijn; 
· De inbouwdoos wordt voorzien van een 230V voeding; 
· Vanaf de inbouwdoos 'loopt' een loze leiding naar de buitengevel; 
· De loze leiding aan de buitenzijde wordt voorzien van een inspectiedraad, positie in de linker boven hoek van het

betreffende gevelkozijn. 
--> Koper dient duidelijk aan te geven op tekening dan wel tekstueel te omschrijven bij welk kozijn deze optie gewenst 
is. 
NB: Deze optie is niet mogelijk bij een dakkapel of dakraam. 
NB: Zie optie C22.50 voor een aansluitpunt t.b.v. bedrade leiding t.p.v. de gevelpui in uw achtergevel. 
NB: T.b.v. de zonwering en de montage hiervan dient u advies in te winnen bij uw leverancier/specialist. 
NB: Enkel metselwerk is constructief niet geschikt als constructie voor het ophangen van een scherm. Bevestiging enkel 
aan het metselwerk is dan ook geheel voor eigen risico van de koper. 
NB: Wij nemen geen constructieve voorbereidingen mee. 

Grondkabel
C28.29 Grondkabel t.b.v. tuinverlichting achterzijde op eigen gewenste positie € 495,00

Het leveren en aansluiten van een grondkabel conform opgave positie koper. 
· Grondkabel, overlengte 15m op een rol t.b.v. tuinverlichting in de achtertuin; 
· Geschakeld via een schakelaar; 
· Aangesloten op een aparte groep in de meterkast. 

--> Positie van zowel de schakelaar als de kabel aangegeven op tekening. 
NB: Enkel mogelijk tegen de buitengevel van de woning (behouden erkers)! 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 
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Optielijst
Exterieur
Electrische installatie
Spatwaterdichte wandcontactdoos buiten
C30.29 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op eigen gewenste positie € 335,00

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de achtergevel conform opgave positie koper. 
· Schakelbaar via een schakelaar in woning; 
· Hoogte schakelaar zoals de standaard hoogte conform technische omschrijving; 
· Dubbele wandcontactdoos op hoogte circa 300mm boven de vloer. 

--> Positie van zowel de schakelaar als het wandcontactdoost dient door koper aangegeven te worden op tekening met 
daarbij, indien gewenst de gewenste maat en hoogte maat indien deze van bovenstaand afwijkt. 
NB: Enkel mogelijk tegen de buitengevel van de woning (behouden erkers)! 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 

Buitenlichtpunt
C32.10 Extra buitenlichtpunt op buitengevel op bestaande schakelaar € 250,00

Het plaatsen van een extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar conform opgave positie koper. 
· Uitvoering leidingwerk gelijk aan de omschrijving conform technische omschrijving; 
· Hoogte conform het standaard aanwezige buitenlichtpunt (ca. 2100mm + vloer) tenzij anders aangegeven. 

--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat en 
hoogte maat indien deze van bovenstaand afwijkt. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 

C32.11 Extra buitenlichtpunt op buitengevel incl. nieuwe schakelaar € 335,00
Het plaatsen van een extra buitenlichtpunt en een extra schakelaar conform opgave positie koper. 
· Uitvoering leidingwerk gelijk aan de omschrijving conform technische omschrijving; 
· Hoogte lichtpunt conform het standaard aanwezige buitenlichtpunt (ca. 2100mm + vloer) tenzij anders

aangegeven; 
· Hoogte schakelaar zoals de standaard hoogte conform technische omschrijving. 

--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat en 
hoogte maat indien deze van bovenstaand afwijkt. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 

Loodgieter installatie
Buitenkraan
F10.29 Buitenkraan op eigen gekozen positie € 575,00

Het plaatsen van een  buitenkraan aan de buitengevel conform opgave positie koper. 
· Incl. slangwartel, RVS gevelplaat en stop- aftapkraan in de meterkast. 

--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat. 
NB: Enkel mogelijk tegen de buitengevel van de woning (behouden erkers)! 
NB: Deze buitenkraan dient u in de wintermaanden af te tappen om schade door bevriezing te voorkomen. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 
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Optielijst
Exterieur
Algemene installatie
 Aanpassen inhoud boiler
N40.01 Aanpassen inhoud boiler 240 liter (vrijstaand, tweekapper, bwnr 1 t/m 6 en 8 t/m 11) € 1.625,00

De inhoud van de boiler wordt aangepast. 
· Door Klimaatgarant wordt het standaard aanwezige voorraadvat t.b.v. het warm tapwater vergroot van 200 liter

vergroot tot 240 liter; 
· Het standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht wordt aangepast naar een kozijn met een zogenaamd

spiegelstuk. Wanneer de deur gesloten is lijkt het visueel of de deur verdiepingshoog is uitgevoerd, wanneer de
deur geopend is draait het spiegelstuk niet mee; 

· Indien noodzakelijk wordt de warmtepomp ca. 250mm naar voren geplaatst zodat het in de techniekkast
aanwezige kanaalwerk van de ventilatie deels achter de warmtepompopstelling kan worden versleept zodat er
voldoende vrije hoogte ontstaat welke benodigd is voor het plaatsen van het grotere voorraadvat. 

NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Door de keuze voor een grotere boiler heeft u meer douche tijd, een verhoogd energieverbruik en een zwaardere 
belasting op de bodembron. 
NB: U dient de bodembron in balans te houden door in de zomer te koelen conform technische omschrijving. Omdat u 
meer energie uit de bodembron onttrekt, is het in balans houden van de bron bij een grotere boiler nog meer 
noodzakelijk. 

N40.02 Aanpassen inhoud boiler 240 liter (vrijstaand, tweekapper, bwnr 7) € 1.025,00
De inhoud van de boiler wordt aangepast. 
· Door Klimaatgarant wordt het standaard aanwezige voorraadvat t.b.v. het warm tapwater vergroot van 200 liter

vergroot tot 240 liter; 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Door de keuze voor een grotere boiler heeft u meer douche tijd, een verhoogd energieverbruik en een zwaardere 
belasting op de bodembron. 
NB: U dient de bodembron in balans te houden door in de zomer te koelen conform technische omschrijving. Omdat u 
meer energie uit de bodembron onttrekt, is het in balans houden van de bron bij een grotere boiler nog meer 
noodzakelijk. 

N40.03 Aanpassen inhoud boiler 240 liter (herenhuis, bwnr 12 t/m 15) € 1.375,00
De inhoud van de boiler wordt aangepast. 
· Door Klimaatgarant wordt het standaard aanwezige voorraadvat t.b.v. het warm tapwater vergroot van 200 liter

vergroot tot 240 liter; 
· Het standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht wordt aangepast naar een kozijn met een zogenaamd

spiegelstuk. Wanneer de deur gesloten is lijkt het visueel of de deur verdiepingshoog is uitgevoerd, wanneer de
deur geopend is draait het spiegelstuk niet mee. 

NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Door de keuze voor een grotere boiler heeft u meer douche tijd, een verhoogd energieverbruik en een zwaardere 
belasting op de bodembron. 
NB: U dient de bodembron in balans te houden door in de zomer te koelen conform technische omschrijving. Omdat u 
meer energie uit de bodembron onttrekt, is het in balans houden van de bron bij een grotere boiler nog meer 
noodzakelijk. 
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Optielijst
Exterieur
Algemene installatie
 Aanpassen inhoud boiler
N40.04 Aanpassen inhoud boiler 200 liter (rijwoning) --> indien keuze bad is deze optie verplicht! € 1.025,00

De inhoud van de boiler wordt aangepast. 
· Door Klimaatgarant wordt het standaard aanwezige voorraadvat t.b.v. het warm tapwater vergroot van 150 liter

vergroot tot 200 liter. 
NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Door de keuze voor een grotere boiler heeft u meer douche tijd, een verhoogd energieverbruik en een zwaardere 
belasting op de bodembron. 
NB: U dient de bodembron in balans te houden door in de zomer te koelen conform technische omschrijving. Omdat u 
meer energie uit de bodembron onttrekt, is het in balans houden van de bron bij een grotere boiler nog meer 
noodzakelijk. 
NB: Indien u voor een bad wenst te kiezen in de showroom is deze optie of optie N40.05 verplicht. Indien u deze niet 
zelf selecteerd zullen wij de optie N40.04 toevoegen. 

N40.05 Aanpassen inhoud boiler 240 liter (rijwoning) --> indien keuze bad is deze optie verplicht! € 2.900,00
De inhoud van de boiler wordt aangepast. 
· Door Klimaatgarant wordt het standaard aanwezige voorraadvat t.b.v. het warm tapwater vergroot van 150 liter

vergroot tot 240 liter; 
· Het standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht wordt aangepast naar een kozijn met een zogenaamd

spiegelstuk. Wanneer de deur gesloten is lijkt het visueel of de deur verdiepingshoog is uitgevoerd, wanneer de
deur geopend is draait het spiegelstuk niet mee; 

· Indien noodzakelijk wordt de warmtepomp ca. 250mm naar voren geplaatst zodat het in de techniekkast
aanwezige kanaalwerk van de ventilatie deels achter de warmtepompopstelling kan worden versleept zodat er
voldoende vrije hoogte ontstaat welke benodigd is voor het plaatsen van het grotere voorraadvat. 

NB: Deze optie heeft invloed op de capaciteit van de warmtepomp c.q. bron. In de totaalprijs van deze optie is een 
afkoopbedrag opgenomen t.b.v. Klimaatgarant om deze installatie aan te passen aan de woning incl. deze optie. riz 
bouw is en blijft ook na het kiezen van deze optie nadrukkelijk geen partij ten aanzien van de warmtepompinstallatie. 
NB: Door de keuze voor een grotere boiler heeft u meer douche tijd, een verhoogd energieverbruik en een zwaardere 
belasting op de bodembron. 
NB: U dient de bodembron in balans te houden door in de zomer te koelen conform technische omschrijving. Omdat u 
meer energie uit de bodembron onttrekt, is het in balans houden van de bron bij een grotere boiler nog meer 
noodzakelijk. 
NB: Indien u voor een bad wenst te kiezen in de showroom is deze optie of optie N40.04 verplicht. Indien u deze niet 
zelf selecteerd zullen wij de optie N40.04 toevoegen. 

Ruwbouw
Bouwkundige aanpassingen
Geen opties uit de koperskeuzelijst
A00.02 Geen opties uit de ruwbouw koperskeuzelijst nihil

Geen opties uit de ruwbouw koperskeuzelijst. 

28 39/



Optielijst
Ruwbouw
Indelingswijzigingen
Eerste verdieping
B30.01 Vergroten badkamer (type rijwoning) [presale B1-300] € 1.250,00

De badkamer wordt ten koste van slaapkamer 2 vergroot. 
· De wand van de badkamer schuift circa 400mm op; 
· De (aansluitpunten water en afvoer van de) wastafel verplaatst mee; 
· De radiator verplaatst mee; 
· Incl. verplaatsen elektrapunten t.b.v. wastafel, wandlichtpunt en radiator in slaapkamer; 
· Incl. verplaatsen thermostaat en schakelaar in slaapkamer 2; 
· Aanpassen verdeling vloerverwarming; 
· Excl. extra standaard vloer- en wandtegelwerk zoals omschreven in de technische omschrijving. 

--> indien u voor deze optie kiest dient u dit door te geven aan de showroom. 
NB: Indien u kiest voor de standaard badkamer ontvangt u nog kosten via de showroom voor extra tegelwerk conform 
de basis zoals omschreven in de technische omschrijving. Vraag de kosten hiervoor na bij de showroom. Houdt 
rekening met deze kosten. Indien u de meerkosten hiervoor niet getekend zijn wij genoodzaakt deze optie te 
annuleren. 
NB: Overige aansluitpunten blijven op de standaard plek gehandhaafd en kunt u via de sanitairshowroom wijzigen. 

B30.02 Vergroten badkamer incl. afgedopte bad aansluiting (type rijwoning) [presale B1-302] € 1.650,00
De badkamer wordt ten koste van slaapkamer 2 vergroot en er wordt een afgedopte badaansluiting toegevoegd; 
· De wand van de badkamer schuift circa 400mm op; 
· De (aansluitpunten water en afvoer van de) wastafel verplaatst mee; 
· De radiator verplaatst mee; 
· Incl. verplaatsen elektrapunten t.b.v. wastafel, wandlichtpunt en radiator in slaapkamer; 
· Incl. verplaatsen thermostaat en schakelaar in slaapkamer 2; 
· Aanpassen verdeling vloerverwarming; 
· Excl. extra standaard vloer- en wandtegelwerk zoals omschreven in de technische omschrijving; 
· Afgedopte badaansluiting naast standaard positie douchehoek; 
· Vloerverwarming wordt t.b.v. bad afm. 80x180cm gespaard; 
· Afvoer en water aansluitingen t.b.v. bad komen op de positie conform het standaard bad conform technische

omschrijving bij bouwnummer 1. 
--> indien u voor deze optie kiest dient u dit door te geven aan de showroom. 
NB: Indien u kiest voor de standaard badkamer ontvangt u nog kosten via de showroom voor extra tegelwerk en bad 
incl. kranen conform de basis zoals omschreven in de technische omschrijving. Vraag de kosten hiervoor na bij de 
showroom. Houdt rekening met deze kosten. Indien u de meerkosten hiervoor niet getekend zijn wij genoodzaakt deze 
optie te annuleren. 
NB: Wanneer u kiest voor deze optie bent u verplicht te kiezen voor de optie N40.04 of N40.05. 
NB: Overige aansluitpunten blijven op de standaard plek gehandhaafd en kunt u via de sanitairshowroom wijzigen. 
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Optielijst
Ruwbouw
Indelingswijzigingen
Tweede verdieping
B40.01 Indeling zolder (type vrijstaand en tweekapper) [presale B1-842] € 11.000,00

De 2de verdieping wordt zo ingedeeld dat er 1 onbenoemde ruimte, overloop en techniekruimte ontstaat. 
· De lichte te plaatsen scheidingswanden worden behangklaar afgewerkt; 
· Afwerking dakplaten blijven onafgewerkt conform technische omschrijving; 
· Afwerking van de bestaande wanden blijft conform technische omschrijving; 
· 1x binnendeurkozijn conform de basis volgens technische omschrijving; 
· Gedeelte traphek vervalt i.v.m. plaatsen wand; 
· Aan de (afwerkingen) van de installaties worden geen aanpassingen gedaan, standleiding en buizenwerk blijft in

het zicht; 
· De temperatuur wordt aangepast naar 20 graden (behoudens de techniekruimte en overloop); 
· De vloerverwarming in de onbenoemde ruimte loopt mee met slaapkamer 1, gelijk als de zolder standaard deed. 

Overloop
· 1x wandlichtpunt op aparte schakelaar incl. enkel wcd; 
· 1x rookmelder. 

De onbenoemde ruimte
· 1x wandlichtpunten op aparte schakelaar; 
· 2x dubbele wandcontactdozen; 
· Inblaasventiel tegen de wand, exacte positie n.t.b. ( let op! leidingwerk is opbouw en in het zicht). 

NB: De zolderkamers zijn en worden niet getoetst aan de minimale eisen als gesteld in het bouwbesluit aan een 
verblijfsruimte en zijn derhalve onbenoemde ruimten. 
NB: Positie en aantal MV ventielen nog nader te bepalen. Leidingwerk/kanalen blijven zichtbaar en is opbouw. 
NB: Voor deze optie worden er geen aanpassingen gedaan aan de boiler. 

B40.02 Indeling zolder (type herenhuis) [presale B1-844] € 11.500,00
De 2de verdieping wordt zo ingedeeld dat er onbenoemde ruimte incl. techniekruimte en ontstaat. 
· De lichte te plaatsen scheidingswanden worden behangklaar afgewerkt; 
· Afwerking dakplaten blijven onafgewerkt conform technische omschrijving; 
· Afwerking van de bestaande wanden blijft conform technische omschrijving; 
· 1x binnendeurkozijn conform de basis volgens technische omschrijving; 
· De draairichting van de deur naar de techniekruimte wordt gespiegeld uitgevoerd; 
· Gedeelte traphek vervalt i.v.m. plaatsen wand; 
· Aan de (afwerkingen) van de installaties worden geen aanpassingen gedaan, standleiding en buizenwerk blijft in

het zicht; 
· De temperatuur wordt aangepast naar 20 graden (behoudens de techniekruimte en overloop); 
· De vloerverwarming in de onbenoemde ruimte loopt mee met slaapkamer 1, gelijk als de zolder standaard deed. 

Overloop
· 1x wandlichtpunt op aparte schakelaar incl. enkel wcd; 
· 1x rookmelder. 

De onbenoemde ruimte
· 1x wandlichtpunten op aparte schakelaar; 
· 2x dubbele wandcontactdozen; 
· Inblaasventiel tegen de wand, exacte positie n.t.b. ( let op! leidingwerk is opbouw en in het zicht); 
· Deur met toegang naar de technische ruimte. 

NB: De zolderkamers zijn en worden niet getoetst aan de minimale eisen als gesteld in het bouwbesluit aan een 
verblijfsruimte en zijn derhalve onbenoemde ruimten. 
NB: Positie en aantal MV ventielen nog nader te bepalen. Leidingwerk/kanalen blijven zichtbaar en is opbouw. 
NB: Voor deze optie worden er geen aanpassingen gedaan aan de boiler. 
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Optielijst
Ruwbouw
Indelingswijzigingen
Tweede verdieping
B40.03 Indeling zolder (type rijwoning) [presale B1-840] € 10.500,00

De 2de verdieping wordt zo ingedeeld dat er 1 onbenoemde ruimte, overloop en techniekruimte ontstaat. 
· De lichte te plaatsen scheidingswanden worden behangklaar afgewerkt; 
· Afwerking dakplaten blijven onafgewerkt conform technische omschrijving; 
· Afwerking van de bestaande wanden blijft conform technische omschrijving; 
· 1x binnendeurkozijn conform de basis volgens technische omschrijving; 
· Gedeelte traphek vervalt i.v.m. plaatsen wand; 
· Aan de (afwerkingen) van de installaties worden geen aanpassingen gedaan, standleiding en buizenwerk blijft in

het zicht; 
· De temperatuur wordt aangepast naar 20 graden (behoudens de techniekruimte en overloop); 
· De vloerverwarming in de onbenoemde ruimte loopt mee met slaapkamer 1, gelijk als de zolder standaard deed; 

Overloop
· 1x wandlichtpunt op aparte schakelaar incl. enkel wcd; 
· 1x rookmelder. 

De onbenoemde ruimte
· 1x wandlichtpunten op aparte schakelaar; 
· 2x dubbele wandcontactdozen; 
· Inblaasventiel tegen de wand, exacte positie n.t.b. ( let op! leidingwerk is opbouw en in het zicht). 

NB: De zolderkamers zijn en worden niet getoetst aan de minimale eisen als gesteld in het bouwbesluit aan een 
verblijfsruimte en zijn derhalve onbenoemde ruimten. 
NB: Positie en aantal MV ventielen nog nader te bepalen. Leidingwerk/kanalen blijven zichtbaar en is opbouw. 
NB: Voor deze optie worden er geen aanpassingen gedaan aan de boiler. 

Electrische installatie
Wandcontactdozen
C10.29 Extra dubbele wandcontactdoos op een positie naar eigen keuze € 195,00

Extra dubbele wandcontactdoos conform opgave positie koper, aangesloten op een algemene groep. 
--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste positie en 
hoogte maat. 
Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. Het is 
mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is hoort u dit 
tijdig van ons. 

Wandcontactdozen inbouwen
C16.01 Schakelmateriaal horizontaal plaatsen € 850,00

Het standaard inbouw schakelmateriaal dubbel uitgevoerd in de hele woning horizontaal plaatsen en aanpassen naar 
twee inbouwdozen. 

C16.02 Schakelmateriaal kindveilig uitvoeren € 350,00
Het standaard inbouw schakelmateriaal wordt in de hele woning kind veilig uitgevoerd. 

Plafondlichtpunt
C18.10 Plaatsen van een extra wand-/plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 205,00

Het plaatsen van een extra wand- of plafondlichtpunt op bestaande schakelaar conform opgave positie koper. 
--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 
NB: Houdt er rekening mee dat de plafondlichtpunten in werkelijkheid altijd kunnen afwijken, deze afwijking kan rond 
de 20cm zijn. Dit heeft te maken met het type verdiepingsvloer waar de plafondlichtpunten in geplaatst worden. 
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Optielijst
Ruwbouw
Electrische installatie
Plafondlichtpunt
C18.11 Plaatsen van een extra wand-/plafondlichtpunt incl. nieuwe schakelaar € 290,00

Het plaatsen van een extra wand- of plafondlichtpunt op een extra schakelaar conform opgave positie koper. 
--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 
NB: Houdt er rekening mee dat de plafondlichtpunten in werkelijkheid altijd kunnen afwijken, deze afwijking kan rond 
de 20cm zijn. Dit heeft te maken met het type verdiepingsvloer waar de plafondlichtpunten in geplaatst worden. 

Schakelaar
C19.01 Plaatsen van een extra schakelaar € 160,00

Het plaatsen van een extra schakelaar conform opgave positie koper. 
· prijs per stuk. 

--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat. 
Schakelaar zal op de standaard hoogte conform technische omschrijving geplaatst worden. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 

C19.02 Plaatsen van een extra LED dimmer € 295,00
Het plaatsen van een LED tastdimmer conform opgave positie koper. 
· prijs per stuk. 

--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat. 
Schakelaar zal op de standaard hoogte conform technische omschrijving geplaatst worden. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 
NB: Deze optie is enkel mogelijk bij een enkele schakelaar. Indien de schakelaar serie is zie optie C19.10. 

C19.03 LED dimmer i.p.v. standaard schakelaar € 160,00
Het plaatsen van een LED tastdimmer i.p.v. de standaard schakelaar. 
· prijs per stuk. 

--> Koper dient duidelijk aan te geven welke schakelaar aangepast dient te worden op tekening of doormiddel van een 
duidelijk omschrijving. 
NB: Deze optie is enkel mogelijk bij een enkele schakelaar. Indien de schakelaar serie is zie optie C19.10. 

C19.04 Extra wisselschakelaar € 160,00
Het plaatsen van een extra wissel schakelaar + aanpassen bestaande schakelaar t.b.v. lichtpunt ....  conform opgave 
positie koper. 
--> Positie van de extra schakelaar dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de 
gewenste maat en t.b.v. welk lichtpunt. 

C19.10 Enkele schakelaar i.p.v. serie € 55,00
De standaard serie schakelaar wordt als 2x enkele schakelaar uitgevoerd. 
--> Betreffende schakelaar dient door koper aangegeven te worden op tekening of doormiddel van een duidelijke 
omschrijving. 
NB: Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons.  
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Optielijst
Ruwbouw
Electrische installatie
Loze leiding
C22.30 Kabelgoot in de wand t.b.v. doorvoer kabels € 315,00

Kabelgoot Ø50mm t.b.v. multimedia/diverse kabels verwerkt in de wand. 
· vanaf circa 30cm tot 120cm boven de vloer. 

--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 
NB: Deze optie is enkel mogelijk in een kalkzandsteen wand. 
NB: Indien u deze optie in een gibo wand wenst zal u meerkosten ontvangen voor het extra plaatsen van een gibo 
wand 70mm over de gehele wand waar u de loze leiding wenst. 

C22.60 Voorziening voor draadloos internet € 1.295,00
Voorbereiding voor het maken van een draadloos netwerk na oplevering. 
· Plaatsen van 4x loze leidingen (pijpje) in plafond incl. UTP kabel (CAT 6). 

Positie pijpje uit plafond/kap
· Begane grond; In ongeveer het hart van de woning; 
· Begane grond; Nabij de achtergevel in de hoek nabij de schakelaar; 
· 1ste verdieping;  In ongeveer het hart van de overloop; 
· 2de verdieping; In de nok ongeveer in het midden; 

NB: De bedrade leiding betreft enkel een pijpje. Het heeft geen inbouwdoos en is niet afgemonteerd. 
NB: U dient na oplevering zelf de installatie te voorzien voor het plaatsen van bijv. routers/versterkers op UTP kabels, 
deze optie betreft enkel de voorbereiding. Laat u hierover informeren door uw leverancier. 
NB: Indien u kiest voor een zolderindeling wordt dit punt indien mogelijk gemaakt ter hoogte van de overloop. 

Bedrade leiding
C23.29 Extra bedrade leiding t.b.v. telefoon/data op een positie naar eigen keuze € 325,00

Extra bedrade leiding vanuit de meterkast naar positie conform opgave koper. 
· Leiding t.b.v. telefoon/data (CAT 6) bedraad met UTP-kabel en afgemonteerd; 
· Deze wordt op de standaard hoogte conform technische omschrijving aangebracht. 

--> Positie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de gewenste maat. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 

Bedraden en afmonteren loze leiding
C24.29 Bedraden standaard loze leiding t.b.v. telefoon/data CAT6 € 205,00

Eén standaard loze leiding wordt t.b.v. telefoon/data (CAT 6) bedraad met UTP-kabel en afgemonteerd. 
--> Juiste locatie dient koper op tekening aan te geven. 

Verplaatsen elektrapunt
C25.01 Verplaatsen één elektra- of lichtpunt € 95,00

Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een lichtpunt, wandcontactdoos of loze leiding conform opgave 
positie koper. 
--> Positie van de nieuwe locatie dient door koper aangegeven te worden op tekening met daarbij, indien gewenst de 
gewenste maat. 
NB: Houdt hierbij rekening dat de aangegeven maat altijd een circa maat is, en deze buiten in het werk kan afwijken. 
Het is mogelijk dat, na beoordeling door riz bouw de gewenste positie niet mogelijk blijkt. Wanneer dit het geval is 
hoort u dit tijdig van ons. 
NB: Alle elektra punten zijn indicatief op tekening aangegeven. Indien u een punt op een exacte positie wenst, dient u 
dit d.m.v. deze optie aan te geven. 
NB: Houdt er rekening mee dat de plafondlichtpunten in werkelijkheid altijd kunnen afwijken, deze afwijking kan rond 
de 20cm zijn. Dit heeft te maken met het type verdiepingsvloer waar de plafondlichtpunten in geplaatst worden 
NB: De loze leidingen mogen enkel verplaatst worden op de begane grond. 
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Optielijst
Ruwbouw
Electrische installatie
Aanpassing meterkast
C60.01 Extra aardlekschakelaar € 300,00

Indien u uw elektrische installatie uitbreidt en er meer dan 12 groepen nodig zijn heeft u een extra aardlekschakelaar 
nodig. 
NB: Nadat al u keuze bij ons bekend zijn, dan zal door de elektricien worden bekeken of een extra aardlekschakelaar 
noodzakelijk is. Indien noodzakelijk zullen wij deze optie incl. de kosten aan uw optielijst toevoegen.  

Keuken
Standaard aansluitpunten keuken
G10.01 Geen leidingen aanpassingen nihil

Geen aanpassingen aan de woninginstallaties t.b.v. de keukenopstelling. 
· De installatie zullen worden aangebracht conform de 0-tekening van de keuken. 

NB: Ter plaatse van de getekende standaard keukenopstelling geen vloerverwarming aanwezig is. 
NB: Het advies is om in de keuken een boiler/quooker te plaatsen welke niet aangesloten is op de warmwaterleiding 
zodat deze niet gebruik maakt van het warme water uit het boilervat. T.b.v. een quooker zijn er in de standaard keuken 
geen aansluitingen opgenomen. 

Aanpassen installatie keuken
G30.01 Keuken gekocht bij projectshowroom volgens order

Kosten voor het aanpassen van de keuken installatie en vloerverwarming conform opgave project showroom. 
· E.e.a. conform meerwerkopgave project showroom. 
· Het aanpassen van de standaard aansluitpunten binnen de standaard keuken zone is kostenloos. Indien u de

keuken verplaatst en/of vloeroppervlakte van de keuken wijzigd  buiten de keukenzone en/of extra aansluitingen
toevoegd dan dient u hiervoor te betalen. 

--> Nadat u de keuken bij showroom heeft gekocht ontvangt u van hen nog een overzicht voor het aanpassen van het 
leidingwerk t.o.v. de standaard kosten. Deze kosten zijn niet opgenomen in de offerte welke u bij showroom tekent. 
NB: Indien u uw keuken afneemt bij de project showroom ontvangen wij deze getekende order en het 
meerwerkoverzicht via de showroom. U hoeft hiervoor zelf niets in te leveren. 
NB: Het advies is om in de keuken een boiler/quooker te plaatsen welke niet aangesloten is op de warmwaterleiding 
zodat deze niet gebruik maakt van het warme water uit het boilervat.  
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Optielijst
Ruwbouw
Keuken
Aanpassen installatie keuken
G30.02 Keuken gekocht bij derden volgens opgave

U heeft een keuken gekocht bij derden en levert aan riz bouw het leidingschema en keukentekeningen in het 
Nederlands. Op basis van de aangeleverde stukken zal de kopersbegeleider u een offerte doen toekomen. 
· In verband met de coördinatie, controle en enginering wordt hiervoor een bedrag van € 225,- in rekening

gebracht. 
· Indien een aansluiting 1cm verplaatst zullen hiervoor alsnog kosten in rekening worden gebracht. Wenst u dit

niet, zorg dat u een 0-tekening aanleverd waarop de betreffende aansluiting op exact dezelfde positie staat als op
de 0-tekeningen. 

· Wanneer u alle standaard aansluitingen conform de 0-tekening wenst te verplaatsen zijn de kosten hiervoor circa
€ 1400,- Let op! dit is excl. eventuele extra elektra punten t.b.v. oven, boiler. 

· Het advies is om in de keuken een boiler/quooker te plaatsen welke niet aangesloten is op de warmwaterleiding
zodat deze niet gebruik maakt van het warme water uit het boilervat. 

NB: U dient uiterlijk twee werkweken vóór het verstrijken sluitingsdatum ruwbouw de keukentekening en het 
leidingschema via het kopersportaal (knop stel een vraag) te hebben ingestuurd. Deze tekeningen moeten zijn voorzien 
van duidelijke maatvoering vanaf een vast punt (bijv. een hoek tussen twee muren) en omschrijvingen. Schetsen, losse 
kladjes etc. zullen wij niet accepteren /afprijzen om misverstanden/fouten te voorkomen. 
NB: Let op dat er ter plaatse van de getekende projectkeuken conform 0-tekening geen vloerverwarming aanwezig is. 
NB: Nadat al u keuzes bij ons bekend zijn, zal door de elektricien worden bekeken of een extra aardlekschakelaar 
noodzakelijk is. Indien noodzakelijk zullen wij deze optie incl. de kosten aan uw optielijst toevoegen. 
NB: Dit overzicht is enkel t.b.v. het aanpassen van leidingwerk van de keuken, afwerkingen van wanden voorzien wij 
niet. 
NB: Alle leidingen zijn standaard afgedopt en hierop komen geen kranen i.v.m. regelgeving. 
NB: Mechanische ventilatie punten worden niet verplaatst. 
NB: Wij adviseren enkel een recirculatiekap. Afvoerkappen (sparingen door de gevel) raden wij ten zeerste af omdat 
deze ernstige comfort klachten kunnen veroorzaken. 
NB: Wandcontactdozen t.p.v. plafond en/of vloer worden enkel opbouw uitgevoerd. 
NB. Indien ter hoogte van de standaard positie van het keukenblok een raam aanwezig is, wordt daar een vensterbank 
geplaatst. 
NB: Afvoeren en waterleidingen t.b.v. de keuken worden standaard voor de wand aangebracht. 
NB: Maatvoering gemeten vanaf bovenkant dekvloer ( Let op! dit is anders dan de afgewerkte vloer en kan niet door 
ons worden bepaald) 

Sanitair
Standaard sanitair
H10.01 Standaard sanitair in toilet(ten) en badkamer nihil

De toiletruimte(s) en de badkamer wordt uitgevoerd met het standaard sanitair zoals omschreven in de technische 
omschrijving. 
NB: Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie B20.01 en B20.02. 

Sanitair via de projectshowroom
H55.01 Individueel sanitair en tegelwerk via de projectshowroom volgens order

U geeft de projectshowroom opdracht voor de ontvangen sanitair + tegel offerte met uw individuele wensen. 
· Het verplaatsen van de douchegoot is niet mogelijk! 
· Indien u een bad wenst kunt u dit bespreken bij de showroom. U dient hiervoor min. een 200liter boiler te

hebben. 
--> indien u wijzigingen qua indeling van de badkamer heeft bespreek deze dan met uw kopersbegeleider voordat u bij 
de showroom langs gaat. 
NB: Indien u uw sanitair en tegelwerk via de showroom afneemt ontvangen wij deze getekende order via de 
showroom, u hoeft hiervoor zelf niets in te leveren bij ons. 
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Optielijst
Ruwbouw
Casco
Casco toiletruimte en badkamer
J30.01 Casco toiletruimtes en badkamer (type vrijstaand) -€ 2.150,00

De toiletruimtes en de badkamer op de 1ste verdieping worden casco uitgevoerd. 
· Het sanitair vervalt; 
· De wandafwerkingen (wandspuitwerk en tegelwerk) vervallen; 
· De vloerafwerking (vloertegels en de dorpel bij de deur) vervallen; 
· Alle kitvoegen vervallen. Alle voorbehandelingen van wanden en vloeren t.b.v. de latere afwerking vervallen; 
· Alle voorbehandelingen van wanden en vloeren ten behoeve van de latere afwerking vervallen; 
· De dekvloer en het plafondspuitwerk in het toilet worden wel aangebracht (tenzij u heeft gekozen voor optie

'Vervallen plafondspuitwerk begane grond vloer en/of 1ste verdieping'); 
· De dekvloer in de badkamer vervalt. De ruwe vloer wordt afgestort en de vloerverwarming blijft zichtbaar; 
· Het plafondspuitwerk in de badkamer wordt wel aangebracht (tenzij u heeft gekozen voor optie 'Vervallen

plafondspuitwerk verdieping'); 
· Het leidingwerk wordt op de standaard posities aangebracht en aldaar afgedopt; 
· De electravoorzieningen zoals het plafond- en wandlichtpunt inclusief de schakelaars worden op de standaard

plek geplaatst; 
· De schakelaars van de lichtpunten en de wandcontactdozen worden afgemonteerd; 
· Het ventiel van de mechanische afzuiging wordt op de standaard plaats gemonteerd; 
· De standaard elektrische radiator wordt geplaatst en aangesloten; 
· De douche-WTW, douchemengkraan en douchegoot worden op de standaard positie aangesloten. 

NB: Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na oplevering zelf te zorgen voor de 
installatie en de waterdichte afwerking van de complete toiletruimte en badkamer conform de geldende normen en 
voorschriften. 
NB: U ontvangt van ons met oplevering een Melding Minderwerk welke u dient te ondertekenen. De bijbehorende 
bijlage voor dit onderdeel zit als bijlage aan deze optie toegevoegd. 
NB: Het is niet mogelijk het leidingwerk bij een casco badkamer aan te passen cq. te verplaatsen. 
NB: Indien u kiest voor casco en uw toilet een inbouwreservoir zonder plateau heeft omdat het inbouw reservoir is 
opgenomen in een leiding schacht. Dan zal de schacht niet gesloten worden. U kunt dan na oplevering in eigen beheer 
een inbouwreservoir aanbrengen en de schacht weer sluiten.  

J30.02 Casco toiletruimtes en badkamer (type tweekappers) -€ 1.700,00
De toiletruimtes en de badkamer op de 1ste verdieping worden casco uitgevoerd. 
· Het sanitair vervalt; 
· De wandafwerkingen (wandspuitwerk en tegelwerk) vervallen; 
· De vloerafwerking (vloertegels en de dorpel bij de deur) vervallen; 
· Alle kitvoegen vervallen. Alle voorbehandelingen van wanden en vloeren t.b.v. de latere afwerking vervallen; 
· Alle voorbehandelingen van wanden en vloeren ten behoeve van de latere afwerking vervallen; 
· De dekvloer en het plafondspuitwerk in het toilet worden wel aangebracht (tenzij u heeft gekozen voor optie

'Vervallen plafondspuitwerk begane grond vloer en/of 1ste verdieping'); 
· De dekvloer in de badkamer vervalt. De ruwe vloer wordt afgestort en de vloerverwarming blijft zichtbaar; 
· Het plafondspuitwerk in de badkamer wordt wel aangebracht (tenzij u heeft gekozen voor optie 'Vervallen

plafondspuitwerk verdieping'); 
· Het leidingwerk wordt op de standaard posities aangebracht en aldaar afgedopt; 
· De electravoorzieningen zoals het plafond- en wandlichtpunt inclusief de schakelaars worden op de standaard

plek geplaatst; 
· De schakelaars van de lichtpunten en de wandcontactdozen worden afgemonteerd; 
· Het ventiel van de mechanische afzuiging wordt op de standaard plaats gemonteerd; 
· De standaard elektrische radiator wordt geplaatst en aangesloten; 
· De douche-WTW, douchemengkraan en douchegoot worden op de standaard positie aangesloten. 

NB: Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na oplevering zelf te zorgen voor de 
installatie en de waterdichte afwerking van de complete toiletruimte en badkamer conform de geldende normen en 
voorschriften. 
NB: U ontvangt van ons met oplevering een Melding Minderwerk welke u dient te ondertekenen. De bijbehorende 
bijlage voor dit onderdeel zit als bijlage aan deze optie toegevoegd. 
NB: Het is niet mogelijk het leidingwerk bij een casco badkamer aan te passen cq. te verplaatsen. 
NB: Indien u kiest voor casco en uw toilet een inbouwreservoir zonder plateau heeft omdat het inbouw reservoir is 
opgenomen in een leiding schacht. Dan zal de schacht niet gesloten worden. U kunt dan na oplevering in eigen beheer 
een inbouwreservoir aanbrengen en de schacht weer sluiten.  
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Optielijst
Ruwbouw
Casco
Casco toiletruimte en badkamer
J30.03 Casco toiletruimtes en badkamer (type herenhuis)  -€ 2.000,00

De toiletruimtes en de badkamer op de 1ste verdieping worden casco uitgevoerd. 
· Het sanitair vervalt; 
· De wandafwerkingen (wandspuitwerk en tegelwerk) vervallen; 
· De vloerafwerking (vloertegels en de dorpel bij de deur) vervallen; 
· Alle kitvoegen vervallen. Alle voorbehandelingen van wanden en vloeren t.b.v. de latere afwerking vervallen; 
· Alle voorbehandelingen van wanden en vloeren ten behoeve van de latere afwerking vervallen; 
· De dekvloer en het plafondspuitwerk in het toilet worden wel aangebracht (tenzij u heeft gekozen voor optie

'Vervallen plafondspuitwerk begane grond vloer en/of 1ste verdieping'); 
· De dekvloer in de badkamer vervalt. De ruwe vloer wordt afgestort en de vloerverwarming blijft zichtbaar; 
· Het plafondspuitwerk in de badkamer wordt wel aangebracht (tenzij u heeft gekozen voor optie 'Vervallen

plafondspuitwerk verdieping'); 
· Het leidingwerk wordt op de standaard posities aangebracht en aldaar afgedopt; 
· De electravoorzieningen zoals het plafond- en wandlichtpunt inclusief de schakelaars worden op de standaard

plek geplaatst; 
· De schakelaars van de lichtpunten en de wandcontactdozen worden afgemonteerd; 
· Het ventiel van de mechanische afzuiging wordt op de standaard plaats gemonteerd; 
· De standaard elektrische radiator wordt geplaatst en aangesloten; 
· De douche-WTW, douchemengkraan en douchegoot worden op de standaard positie aangesloten. 

NB: Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na oplevering zelf te zorgen voor de 
installatie en de waterdichte afwerking van de complete toiletruimte en badkamer conform de geldende normen en 
voorschriften. 
NB: U ontvangt van ons met oplevering een Melding Minderwerk welke u dient te ondertekenen. De bijbehorende 
bijlage voor dit onderdeel zit als bijlage aan deze optie toegevoegd. 
NB: Het is niet mogelijk het leidingwerk bij een casco badkamer aan te passen cq. te verplaatsen. 
NB: Indien u kiest voor casco en uw toilet een inbouwreservoir zonder plateau heeft omdat het inbouw reservoir is 
opgenomen in een leiding schacht. Dan zal de schacht niet gesloten worden. U kunt dan na oplevering in eigen beheer 
een inbouwreservoir aanbrengen en de schacht weer sluiten.  

J30.04 Casco toiletruimtes en badkamer (type rijwoning)  -€ 1.500,00
De toiletruimtes en de badkamer op de 1ste verdieping worden casco uitgevoerd. 
· Het sanitair vervalt; 
· De wandafwerkingen (wandspuitwerk en tegelwerk) vervallen; 
· De vloerafwerking (vloertegels en de dorpel bij de deur) vervallen; 
· Alle kitvoegen vervallen. Alle voorbehandelingen van wanden en vloeren t.b.v. de latere afwerking vervallen; 
· Alle voorbehandelingen van wanden en vloeren ten behoeve van de latere afwerking vervallen; 
· De dekvloer en het plafondspuitwerk in het toilet worden wel aangebracht (tenzij u heeft gekozen voor optie

'Vervallen plafondspuitwerk begane grond vloer en/of 1ste verdieping'); 
· De dekvloer in de badkamer vervalt. De ruwe vloer wordt afgestort en de vloerverwarming blijft zichtbaar; 
· Het plafondspuitwerk in de badkamer wordt wel aangebracht (tenzij u heeft gekozen voor optie 'Vervallen

plafondspuitwerk verdieping'); 
· Het leidingwerk wordt op de standaard posities aangebracht en aldaar afgedopt; 
· De electravoorzieningen zoals het plafond- en wandlichtpunt inclusief de schakelaars worden op de standaard

plek geplaatst; 
· De schakelaars van de lichtpunten en de wandcontactdozen worden afgemonteerd; 
· Het ventiel van de mechanische afzuiging wordt op de standaard plaats gemonteerd; 
· De standaard elektrische radiator wordt geplaatst en aangesloten; 
· De douche-WTW, douchemengkraan en douchegoot worden op de standaard positie aangesloten. 

NB: Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na oplevering zelf te zorgen voor de 
installatie en de waterdichte afwerking van de complete toiletruimte en badkamer conform de geldende normen en 
voorschriften. 
NB: U ontvangt van ons met oplevering een Melding Minderwerk welke u dient te ondertekenen. De bijbehorende 
bijlage voor dit onderdeel zit als bijlage aan deze optie toegevoegd. 
NB: Het is niet mogelijk het leidingwerk bij een casco badkamer aan te passen cq. te verplaatsen. 
NB: Indien u kiest voor casco en uw toilet een inbouwreservoir zonder plateau heeft omdat het inbouw reservoir is 
opgenomen in een leiding schacht. Dan zal de schacht niet gesloten worden. U kunt dan na oplevering in eigen beheer 
een inbouwreservoir aanbrengen en de schacht weer sluiten.  
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Optielijst
Ruwbouw
Bouwkundige afwerking
Trappen
K35.02 Dichte trap naar zolder € 500,00

Een dichte trap naar zolder plaatsen i.p.v. standaard open trap. 
· Traptreden worden dichtgezet d.m.v. stootborden; 
· Traptreden en stootborden worden voorzien van grondverf maar niet geplamuurd, gekit of afgelakt. 

Afbouw
Bouwkundige aanpassingen
Geen opties uit de koperskeuzelijst
A00.03 Geen opties uit de afbouw koperskeuzelijst nihil

Geen opties uit de afbouw koperskeuzelijst. 
Bouwkundige afwerking
Dekvloer
K10.11 Thermisch verzinkt krimpnet in begane grond (vrijstaande woning, tweekapper) € 1.350,00

Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van woonkamer, keuken en entree. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 

K10.12 Thermisch verzinkt krimpnet in 1ste verdieping (vrijstaande woning, tweekapper) € 1.350,00
Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van badkamer, slaapkamers en overloop. 
NB: Incl. het toilet indien dit van toepassing is. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 

K10.13 Thermisch verzinkt krimpnet in 2de verdieping (vrijstaande woning, tweekapper) € 1.050,00
Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van zolder. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 

K10.21 Thermisch verzinkt krimpnet in begane grond (herenhuis) € 1.400,00
Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van woonkamer, keuken en entree. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 

K10.22 Thermisch verzinkt krimpnet in 1ste verdieping (herenhuis) € 1.400,00
Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van badkamer, slaapkamers en overloop. 
NB: Incl. het toilet indien dit van toepassing is. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 

K10.23 Thermisch verzinkt krimpnet in 2de verdieping (herenhuis) € 1.100,00
Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van zolder. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 
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Optielijst
Afbouw
Bouwkundige afwerking
Dekvloer
K10.31 Thermisch verzinkt krimpnet in begane grond (rijwoning) € 1.300,00

Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van woonkamer, keuken en entree. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 

K10.32 Thermisch verzinkt krimpnet in 1ste verdieping (rijwoning) € 1.300,00
Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van badkamer, slaapkamers en overloop. 
NB: Incl. het toilet indien dit van toepassing is. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 

K10.33 Thermisch verzinkt krimpnet in 2de verdieping (rijwoning) € 1.000,00
Thermisch verzinkt krimpnet in de dekvloer van zolder. 
NB: Bij toepassing van bijvoorbeeld een tegelvloer adviseren wij u in de dekvloer een verzinkt krimpnet te laten 
opnemen om de kans op scheurvorming te verminderen. Uw vloerenleverancier kan u hierover een passend advies 
geven afgestemd op uw vloerafwerking. 

Plafondafwerking
K20.11 Vervallen plafondspuitwerk begane grond -€ 125,00

Het laten vervallen van het plafondspuitwerk begane grond. 
· Er wordt tegen het plafond op de begane grond nergens plafondspuitwerk aangebracht; 
· Het wandspuitwerk in het toilet op de begane grond wordt niet aangebracht. 

NB: Met het vervallen van het plafondspuitwerk vervallen ook de voorbereidende werkzaamheden die daarbij horen. 
Bijvoorbeeld; het uitvlakken, repareren en opvullen van de gaatjes in de ruwe betonvloer. Dit geldt ook voor het 
wandspuitwerk. 
NB: U ontvangt van ons met oplevering een Melding Minderwerk welke u dient te ondertekenen. 

K20.12 Vervallen plafondspuitwerk 1ste verdieping -€ 125,00
Het laten vervallen van het plafondspuitwerk 1ste verdieping. 
· Er wordt tegen het plafond op de 1ste verdieping nergens plafondspuitwerk aangebracht. 
· Het wandspuitwerk in het evt. toilet op de 1ste verdieping en badkamer wordt niet aangebracht. 

NB Met het vervallen van het plafondspuitwerk vervallen ook de voorbereidende werkzaamheden die daarbij horen. 
Bijvoorbeeld; het uitvlakken, repareren en opvullen van de gaatjes in de ruwe betonvloer. Dit geldt ook voor het 
wandspuitwerk. 
NB: U ontvangt van ons met oplevering een Melding Minderwerk welke u dient te ondertekenen. 

Binnendeuren
K50.01 Aanpassen binnendeuren via de projectleverancier volgens order

Aanpassen binnenkozijnen, -deuren en deurbeslag. 
· U ontvangt enkele weken na sluitingsdatum ruwbouw een aparte inlogcode zodat u online een keuze kunt

maken. 
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