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Geachte Koper,  

 

Van harte gefeliciteerd met de koop van uw woning in het prachtige plan 12 woningen ‘Hof van Heesselt’ te 

Heesselt. 

 

Ondanks dat u al een complete woning heeft gekocht, bieden wij u de mogelijkheid om uw woning zo veel 

mogelijk uit te voeren naar uw wensen, mits dit allemaal past binnen de afgegeven bouwvergunning, het 

aan het vigerend Bouwbesluit en tevens aan de garantievoorwaarden van Woningborg voldoet.  

 

Om dit allemaal in goede banen te (bege)leiden zal de kopersadviseur van ThuisinBouwen u waar nodig 

inspireren en adviseren om, binnen deze kaders, uw woning naar uw wens te maken.  

 

COMMUNICATIE | 

 

ThuisinBouwen maakt gebruik van het online portal Volgjewoning waarvoor 

u na aankoop van de woning een inlogcode ontvangt.  

 

Volgjewoning is het online portal waar alle belangrijke informatie over uw woning gedeeld wordt. Via 

Volgjewoning communiceert u niet alleen met uw kopersadviseur, maar ook met alle betrokken 

afbouwpartners van ThuisinBouwen over uw persoonlijke woonwensen, kijkdagen op de bouw, oplevering 

enzovoorts. Daarnaast kunt u in Volgjewoning zien wanneer u bepaalde keuzes moet bekendmaken.  

 

GEGEVENS KOPERSADVISEUR EN BEREIKBAARHEID | 

De kopersadviseur voor dit project is:  Karlijn Saas 

Bezoekadres:     Energieweg 17, 4231 DJ MEERKERK 

Telefoonnummer:    0183 35 13 34 

 

RUWBOUW KEUZES |  

Nadat u de woning bij de makelaar heeft gekocht en de koop- en aannemingsovereenkomst heeft 

ondertekend wordt u door uw kopersadviseur uitgenodigd voor een afspraak in ons Inspiratiecentrum voor 

het zogenoemde ruwbouwgesprek. Tijdens deze afspraak inventariseren wij uw wensen en zullen wij u 

adviseren in de mogelijke ruwbouwopties.  

 

Wat zijn ruwbouwkeuzes? Deze keuzes hebben vooral betrekking op het casco (de constructieve contouren) 

van uw woning. Hieronder kunt u lezen welke keuzes hier onder andere allemaal onder vallen: 

 

 het vastleggen van uw wensen en keuzes in constructie, gevels en dak, zoals onder andere: 

o uitbouwen, 

o veranda's 

 het vastleggen van constructieve sparingen in begane grond- en verdiepingsvloeren zoals onder 

andere: 

o extra kruipluiken 

o vlizotrappen in houten vlieringvloeren  

 vastleggen dak onderdelen zoals onder andere: 

o dakkapellen 

o dakramen 

o lichtkoepels 

o lichtstraten 

 vastleggen gevelkozijnen zoals onder andere:  

o aanpassen "standaard" gevelkozijnen en luiken (indien van toepassing) 

o keuze voor openslaande tuindeuren, al dan niet voorzien van zijlichten 

o keuze voor schuifpuien 

o keuze voor locatie actieve/passieve loopdeur  
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Bij de bovengenoemde opties houden wij rekening met de volgende voorwaarden.  

Uw woning maakt deel uit van een woningbouwproject waarvoor een onherroepelijke 

omgevingsvergunning wordt afgegeven.  

Zodoende kunnen er alleen uitbreidingen worden gerealiseerd waarvoor geen omgevingsvergunning 

benodigd is. Het is dan ook niet mogelijk om een aanpassing te doen op de omgevingsvergunning. Een 

procedure hiervoor ken een doorlooptijd van circa 14 weken met het risico procedure verlenging of zelfs op 

weigering van de omgevingsvergunning. De in deze Koperskeuzelijst genoemde inspiratieopties vallen 

binnen het toegestane van vergunningsvrij bouwen en zijn tevens goedgekeurd door architect, ontwikkelaar 

en constructeur.  

 

Uiteraard conformeren wij ons aan het vigerende bouwbesluit, het bestemmingsplan en de voorwaarden 

van Woningborg.  

 

SLUITINGSDATA | 

Om uw gewenste wijzigingen correct uit te voeren en het bouwproces in goede banen te leiden heeft 

ThuisinBouwen een bepaalde verwerkingstijd nodig. We moeten uw wensen verwerken in offertes en de 

daarbij behorende tekeningen.  

Daarbij hebben we te maken met (veelal lange) levertijden van de benodigde bouwmaterialen en zijn we 

afhankelijk van de beschikbaarheid van onderaannemers en leveranciers. 

Om die redenen is aan alle keuzemogelijkheden een sluitingsdatum gekoppeld. Deze datum staat per 

woningdossier aangegeven in VolgjeWoning. Tot uiterlijk twee weken vóór deze sluitingsdatum kunt u uw 

wensen doorgeven.  

 

Sluitingsdatum Ruwbouwopties: 23 januari 2023 

 

IMPACT BENG |  

Uw nieuwe woning voldoet in "basis" aan de vigerende eisen van het Bouwbesluit en dus ook aan BENG*.  

Deze optie heeft gevolgen voor de BENG norm van uw woning. Indien u voor deze optie kiest wordt er een 

herberekening van de BENG- en warmteverliesberekening gedaan. De eventuele meerkosten t.b.v. de 

maatregelen die voortvloeien worden in een later stadium, zodra deze herberekeningen zijn gedaan, aan u 

doorberekenend.  

Maatregelen waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld het aanpassen van de diverse 

installatievoorzieningen als zijnde verzwaren van de capaciteit van de warmtepomp, extra PV-panelen, 

toepassing van hogere isolatiewaarden waarmee de vereiste BENG-norm wordt behaald.  

De extra kosten kunnen uiteenlopen en zijn enorm afhankelijk van heel veel factoren zoals bijvoorbeeld de 

aard van de aanpassingen, de ligging/ oriëntatie van uw woning etc. Een indicatie van deze additionele 

kosten komen uit op een bedrag circa € 1.000,-- á € 5.000,-- inclusief btw.  

 

NB. Indien een combinatie van maatregelen aanleiding geeft tot het (her)plaatsen van (extra) PV panelen op 

een aangepaste locatie dan in de "basis" (door bijvoorbeeld ruimtegebrek) zal u hierover worden 

geïnformeerd. Het bouwbedrijf bepaald aan de hand van de BENG (her)berekening de meest geschikte 

locatie. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij wensen u veel succes, en vooral 

plezier tijdens het bouwproces.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Projectteam ThuisinBouwen 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     

A   WONINGTYPE A TWEE ONDER ÉÉN KAP 
(BOUWNUMMER 1 +2) 

 

     
A00.001 1,00 post *OPTIE 1 - UITBOUW AFM. CA. 1200MM* 

Leveren en aanbrengen van een uitbouw aan de achterzijde 
van de woning met een afmeting van circa 1.200mm inclusief: 
- grondwerkzaamheden 
- extra funderingspalen 
- extra funderingsbalken 
- extra kalkzandsteen lijmwerken 
- aanpassing gevelbekledingen 
- extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer b.g.g. 
- extra prefab betonnen systeemvloer dak 
- aanpassing gevelbekleding Zweeds rabat horizontaal 

bevestigd douglas 
- verplaatsen houten gevelkozijn conform standaard 

achtergevel 
- plat dakbedekking met aluminium daktrim 
- extra cement gebonden dekvloeren 
- plafond met afwerking (spack) spuitwerk conform 

technische omschrijving 
- aanpassingen hemelwaterafvoer 
- aanpassing verwarmingsinstallaties 
- aanpassing mechanische ventilatie installaties 
- extra 1 stuks wandcontactdoos dubbel horizontaal 
- aanpassing BENG 
 
Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening. 

€ 22.070,00 
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   Opmerkingen: 

- Vloeren, wanden en plafond afgewerkt conform 

technische omschrijving 

- Uw nieuwe woning voldoet in "basis" aan de vigerende 

eisen van het Bouwbesluit en dus ook aan BENG*.  

- Deze optie heeft gevolgen voor de BENG norm van uw 

woning. Indien u voor deze optie kiest wordt er een 

herberekening van de BENG- en warmteverliesberekening 

gedaan. De eventuele meerkosten t.b.v. de maatregelen die 

voortvloeien worden in een later stadium, zodra deze 

herberekeningen zijn gedaan, aan u doorberekenend.  

- Maatregelen waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld het 

aanpassen van de diverse installatievoorzieningen als 

zijnde verzwaren van de capaciteit van de warmtepomp, 

extra PV-panelen, toepassing van hogere isolatiewaarden 

waarmee de vereiste BENG-norm wordt behaald.  

- De extra kosten kunnen uiteenlopen en zijn enorm 

afhankelijk van heel veel factoren zoals bijvoorbeeld de 

aard van de aanpassingen, de ligging/ oriëntatie van uw 

woning etc. Een indicatie van deze additionele kosten 

komen uit op een bedrag circa € 1.000,-- á € 5.000,-- 

inclusief btw.  

 

NB. Indien een combinatie van maatregelen aanleiding geeft 

tot het (her)plaatsen van (extra) PV panelen op een aangepaste 

locatie dan in de "basis" (door bijvoorbeeld ruimtegebrek) zal u 

hierover worden geïnformeerd. Het bouwbedrijf bepaald aan 

de hand van de BENG (her)berekening de meest geschikte 

locatie.  

Hiertegen kunnen geen bezwaren worden gemaakt. 

 

Kavel 2: indien deze optie wordt gekozen, verplaatst de in de 

basis gesitueerde deur van de berging en achterliggend 

kruipluik, richting de achtergevel van de berging (e.e.a. 

uitgevoerd cf. optietekening) 

 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen. 

 

*BENG = BijnaEnergieNeutraal Gebouw 

(https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-

gebouwen/beng) 
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A22.310 1,00 post *OPTIE 3 - AANPANDIGE BERGING GEISOLEERD VERWARMD* 

Leveren en aanbrengen van een vrijstaande berging met een 

afmeting van circa 3.000x8.000mm inclusief: 

- grondwerkzaamheden 

- extra funderingspalen 

- extra funderingsbalken 

- extra kalkzandsteen lijmwerken 

- aanpassing gevelmetselwerken 

- aanpassing gevelbekleding 

- extra geïsoleerde prefab betonnen systeemvloer b.g.g. 

- extra prefab betonnen systeemvloer dak 

- dakrandafwerking 

- extra deurkozijn, voorzien van deur, standaard 

leverancier lijkend op tekening 

- verplaatsing van buitendeurkozijn, conform tekening 

- plat dakbedekking met aluminium daktrim 

- plafond met afwerking (spack) spuitwerk 

- extra cement gebonden dekvloeren 

- aanpassing hemelwaterafvoer 

- aanpassing vloerverwarming 

- 1 stuks wandcontactdoos dubbel verticaal 

- verplaatsen buitenunit luchtwarmtepomp en opstellocatie 

installaties binnen, conform tekening 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

 

Opmerking: 

- Vloeren, wanden en plafond afgewerkt conform 

technische omschrijving 

- Uw nieuwe woning voldoet in "basis" aan de vigerende 

eisen van het Bouwbesluit en dus ook aan BENG*.  

- Deze optie heeft gevolgen voor de BENG norm van uw 

woning. Indien u voor deze optie kiest wordt er een 

herberekening van de BENG- en warmteverliesberekening 

gedaan. De eventuele meerkosten t.b.v. de maatregelen die 

voortvloeien worden in een later stadium, zodra deze 

herberekeningen zijn gedaan, aan u doorberekenend.  

- Maatregelen waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld het 

aanpassen van de diverse installatievoorzieningen als 

zijnde verzwaren van de capaciteit van de warmtepomp, 

extra PV-panelen, toepassing van hogere isolatiewaarden 

waarmee de vereiste BENG-norm wordt behaald.  

- De extra kosten kunnen uiteenlopen en zijn enorm 

afhankelijk van heel veel factoren zoals bijvoorbeeld de 

aard van de aanpassingen, de ligging/ oriëntatie van uw 

woning etc. Een indicatie van deze additionele kosten 

komen uit op een bedrag circa € 1.000,-- á € 5.000,-- 

inclusief btw.  

 

NB. Indien een combinatie van maatregelen aanleiding geeft 

tot het (her)plaatsen van (extra) PV panelen op een aangepaste 

locatie dan in de "basis" (door bijvoorbeeld ruimtegebrek) zal u 

€ 23.800,00 
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hierover worden geïnformeerd. Het bouwbedrijf bepaald aan 

de hand van de BENG (her)berekening de meest geschikte 

locatie.  

Hiertegen kunnen geen bezwaren worden gemaakt. 

Deze optie is alleen van toepassing voor kavel 1. 

 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen. 

 

*BENG = BijnaEnergieNeutraal Gebouw 

(https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-

gebouwen/beng) 

     

     

A22.311 1,00 st *AANPANDIGE BERGING UITVOEREN MET HANDBEDIENDE 

SECTIONAALDEUR* 

Leveren en aanbrengen van een handbediende sectionaaldeur 

in plaats van de enkele bergingsdeur inclusief: 

- vervallen enkele bergingsdeur 

- sectionaaldeur handmatig bediend 

- aanpassen kalkzandsteen lijmwerken 

- aanpassen gevelbekleding 

- wanden worden conform technische omschrijving 

afgewerkt 

 

Opmerking: 

- Alleen mogelijk in combinatie met optie aanpandige 

berging (22.310) 

- De berging is niet geschikt voor stalling motorische 

voertuigen, geen sterk geventileerde ruimte toegepast. 

- Deze optie is alleen van toepassing voor kavel 1 

€ 1.500,00 

     

A22.311 1,00 st *AANPANDIGE BERGING UITVOEREN MET DUBBELE 

BERGINGSDEUREN* 

Leveren en aanbrengen van een houten binnendeurkozijn in 

plaats van de standaard loopdeur inclusief 

- vervallen enkele bergingsdeur 

- 2 hardhouten deuren 

- aanpassen kalkzandsteen lijmwerken 

- aanpassen gevelbekleding 

- beslag conform standaard 

- standaard afwerking en schilderwerken 

 

Opmerking: 

- Alleen mogelijk in combinatie met optie aanpandige 

berging (22.310) 

- De berging is niet geschikt voor stalling motorische 

voertuigen, geen sterk geventileerde ruimte toegepast. 

- Deze optie is alleen van toepassing voor kavel 1 

€ 2.900,00 
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A22.501 1,00 post *OPTIE 2 - BIJKEUKEN* 

De aanpandige berging splitsen in bijkeuken en berging (beide 

onverwarmd) inclusief: 

- laten vervallen dubbele bergingsdeuren voorzijde berging 

- aanpassing gevelkozijnen door middel van toevoegen 

enkele loopdeur (niet opgenomen in de optietekening) 

- extra kalkzandsteen lijmwerken 

- extra niet dragende binnenwanden 

- aanpassing gevelkozijnen 

- extra gevelbekleding 

- extra binnendeurkozijn voorzien van opdekdeur en 

loopslot 

- bitumineuze dakbedekking met aluminium daktrim 

- binnenwanden worden conform technische omschrijving 

afgewerkt 

- verplaatsen standaard elektra naar ruimte berging 

- 2 stuks wandcontactdoos dubbel horizontaal 

- 1 stuk aansluitpunt plafond verlichting op schakelaar 

 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 2.600,00 

     

A22.601 1,00 post *OPTIE 5 - SEPARAAT TOILET EERSTE VERDIEPING* 

Leveren en aanbrengen van een separaat toilet op de eerste 

verdieping in plaats van het toilet in de badkamer inclusief: 

- extra niet dragende binnenwanden 

- extra binnendeurkozijn met opdekdeur voorzien van vrij- 

en bezetslot 

- extra wandtegelwerk tot plafond in badkamer en toilet 

conform technische omschrijving 

- aanpassen vloertegelwerk in badkamer conform 

technische omschrijving 

- vloertegelwerk in separaat toilet conform technische 

omschrijving 

- extra hardstenen binnendorpel bij separaat toilet 

- diverse loodgieterwerkzaamheden 

- extra plafondlichtpunt op schakelaar 

- aanpassing mechanische ventilatie installaties? 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 3.750,00 
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A22.602 1,00 post *OPTIE 6 - ZOLDERINDELING* 

Leveren en aanbrengen van een zolderindeling conform de 

optietekening met twee onbenoemde ruimtes (berging) 

inclusief: 

- extra niet dragende binnenwanden 

- aanbrengen van twee extra binnendeuren en -kozijnen 

(conform technische omschrijving) 

- aanpassen van de balustrades bij de trap 

- verplaatsen elektra conform technische omschrijving naar 

ruimte overloop 

- elektra als opgenomen in technische omschrijving t.b.v. 

techniek in ruimte, verplaatsen naar ruimte berging 

achterzijde woning 

- elektra als opgenomen in technische omschrijving  t.b.v. 

opstelling wasmachine / droger (in ruimte verplaatsen 

naar ruimte berging achterzijde woning) 

- 1 extra wandcontactdoos dubbel horizontaal in berging 

voorzijde woning 

- 1 extra wandcontactdoos dubbel horizontaal in berging 

achterzijde woning 

- 1 extra aansluitpunt wandverlichting op schakelaar in 

berging voorzijde woning 

- 1 extra aansluitpunt wandverlichting op schakelaar in 

berging achterzijde woning 

 

Opmerkingen: 

- De onbenoemde ruimtes zijn in basis niet voorzien van 

dakramen, deze kunnen separaat gekozen worden via de 

ruwbouwkeuzelijst 

- De onbenoemde ruimtes zijn onverwarmd 

- Vloeren, wanden en schuine dakplaten afgewerkt conform 

technische omschrijving 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 8.600,00 
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A22.602 1,00 post *OPTIE 7 - ZOLDERINDELING INCLUSIEF BADKAMER* 

Leveren en aanbrengen van een zolderindeling met badkamer 

en twee onbenoemde ruimtes (berging) conform optietekening 

inclusief; 

- extra niet dragende wanden 

- aanbrengen van drie extra binnendeuren en -kozijnen met 

binnendeurbeslag(conform technische omschrijving) 

- aanpassen van de balustrades bij de trap 

- verplaatsen elektra conform technische omschrijving naar 

ruimte overloop 

- elektra als opgenomen in technische omschrijving t.b.v. 

techniek in ruimte, verplaatsen naar ruimte berging 

achterzijde woning 

- elektra als opgenomen in technische omschrijving  t.b.v. 

opstelling wasmachine / droger (in ruim verplaatsen naar 

ruimte berging achterzijde woning) 

- 1 extra wandcontactdoos dubbel horizontaal per 

onbenoemde ruimte 

- 1 extra wandlichtpunt op schakelaar per onbenoemde 

ruimte en badkamer 

- 1 extra aansluiting t.b.v. elektrische radiator 

- 1 extra enkele wandcontactdoos badkamer 

- 1 extra plafondlichtpunt op schakelaar in badkamer 

- extra vloer en -wandtegelwerk conform technische 

omschrijving 

- extra harstenen binnendorpel 

- extra douche opstelling en wastafel opstelling conform 

opstelling PURE 

- aanbrengen plafond welke wordt afgewerkt met 

gipsplaten voorzien van (spack) spuitwerk op 2600mm + 

vloer 

- aanpassing mechanische ventilatie installatie 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

 

Opmerkingen: 

- De ruimten zijn in basis niet voorzien van dakramen, deze 

kunnen separaat gekozen worden via de 

ruwbouwkeuzelijst (Kavel 1 is het niet mogelijk om bij de 

badkamer een dakraam of dakkapel te kiezen) 

- De onbenoemde ruimtes zijn onverwarmd, badkamer niet 

voorzien van vloerverwarming 

- Vloeren, wanden en schuine dakplaten onbenoemde 

ruimtes afgewerkt conform technische omschrijving 

- De schuine dakplaten in de badkamer wordt met sauswerk 

afgewerkt 

- Wij adviseren een uitbreiding van de boiler te nemen bij 

de keuze voor een tweede badkamer. Dit is eveneens door 

Woningborg geadviseerd. Deze uitbreiding is niet in deze 

optie inbegrepen. 

- Uw nieuwe woning voldoet in "basis" aan de vigerende 

eisen van het Bouwbesluit en dus ook aan BENG*.  

€ 23.850,00 
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- Deze optie heeft gevolgen voor de BENG norm van uw 

woning. Indien u voor deze optie kiest wordt er een 

herberekening van de BENG- en warmteverliesberekening 

gedaan. De eventuele meerkosten t.b.v. de maatregelen die 

voortvloeien worden in een later stadium, zodra deze 

herberekeningen zijn gedaan, aan u doorberekenend.  

- Maatregelen waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld het 

aanpassen van de diverse installatievoorzieningen als 

zijnde verzwaren van de capaciteit van de warmtepomp, 

extra PV-panelen, toepassing van hogere isolatiewaarden 

waarmee de vereiste BENG-norm wordt behaald.  

- De extra kosten kunnen uiteenlopen en zijn enorm 

afhankelijk van heel veel factoren zoals bijvoorbeeld de 

aard van de aanpassingen, de ligging/ oriëntatie van uw 

woning etc. Een indicatie van deze additionele kosten 

komen uit op een bedrag circa € 1.000,-- á € 5.000,-- 

inclusief btw.  

 

NB. Indien een combinatie van maatregelen aanleiding geeft 

tot het (her)plaatsen van (extra) PV panelen op een aangepaste 

locatie dan in de "basis" (door bijvoorbeeld ruimtegebrek) zal u 

hierover worden geïnformeerd. Het bouwbedrijf bepaald aan 

de hand van de BENG (her)berekening de meest geschikte 

locatie.  

Hiertegen kunnen geen bezwaren worden gemaakt. 

 

*BENG = BijnaEnergieNeutraal Gebouw  
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A24.101 1,00 st *OPTIE 9 - DAKKAPEL* 

- Leveren en aanbrengen van een houten dakkapel met een 

afmeting van circa 2.000x1.650mm inclusief: 

- aanpassingen aan dakconstructie 

- kozijnen volgens optietekening 

- zijwang van bruingroene spanoplaat, voorzien van isolatie 

en geventileerd regelwerk 

- dakbeschot ligt op een houten balklaag met isolatie, aan de 

binnenzijde voorzien van een gipsplaten plafond 

- dakbedekking bitumen of EPDM (ter keuze aannemer) en 

de dakranden afgewerkt met een vlakke gepoedercoate 

aluminium daktrim 

- spuwer t.b.v. afwatering op het hoofddak 

- buitenzijde wordt afgewerkt met een witte multiplex 

beplating, welke wordt afgelakt in RAL 9010 

- vensterbank van MDF 

- gipsplaatplafond voorzien van spackspuitwerk 

- voorzieningen BENG berekening (indien van toepassing) 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

 

Opmerking: 

- Uw nieuwe woning voldoet in "basis" aan de vigerende 

eisen van het Bouwbesluit en dus ook aan BENG*.  

- Deze optie heeft gevolgen voor de BENG norm van uw 

woning. Indien u voor deze optie kiest wordt er een 

herberekening van de BENG- en warmteverliesberekening 

gedaan. De eventuele meerkosten t.b.v. de maatregelen die 

voortvloeien worden in een later stadium, zodra deze 

herberekeningen zijn gedaan, aan u doorberekenend.  

- Maatregelen waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld het 

aanpassen van de diverse installatievoorzieningen als 

zijnde verzwaren van de capaciteit van de warmtepomp, 

extra PV-panelen, toepassing van hogere isolatiewaarden 

waarmee de vereiste BENG-norm wordt behaald.  

- De extra kosten kunnen uiteenlopen en zijn enorm 

afhankelijk van heel veel factoren zoals bijvoorbeeld de 

aard van de aanpassingen, de ligging/ oriëntatie van uw 

woning etc. Een indicatie van deze additionele kosten 

komen uit op een bedrag circa € 1.000,-- á € 5.000,-- 

inclusief btw.  

 

NB. Indien een combinatie van maatregelen aanleiding geeft 

tot het (her)plaatsen van (extra) PV panelen op een aangepaste 

locatie dan in de "basis" (door bijvoorbeeld ruimtegebrek) zal u 

hierover worden geïnformeerd. Het bouwbedrijf bepaald aan 

de hand van de BENG (her)berekening de meest geschikte 

locatie.  

Hiertegen kunnen geen bezwaren worden gemaakt. 

 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen 

*BENG = BijnaEnergieNeutraal Gebouw  

€ 12.800,00 
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A24.203 1,00 st *OPTIE 4 - VERANDA COMPLEET* 

Leveren en aanbrengen van een houten veranda waarvan één 

zijde vast zit aan de berging met een afmeting van circa 

3.000x3.910 mm inclusief: 

- aanpassing bouwkundig tekenwerk 

- diverse grondwerkzaamheden 

- funderingspalen 

- 2 vuren gelamineerde kolommen afm. 180x180mm 

- dak van houten balken ongeïsoleerd 

- dakrandafwerking voorzien van gevelbekleding zweeds 

rabat horizontaal bevestigd, douglas, zwart gebeitst 

- multiplex plafond geschilderd 

- EPDM of bitumen dakbedekking met aluminium daktrim 

- aanpassing hemelwaterafvoer 

- standaard afwerking en schilderwerken 

- verplaatsing van de buitenunit luchtwarmtepomp (indien 

van toepassing) 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

 

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen. 

€ 11.800,00 

     

     

A30.014 1,00 st *OPTIE 14 - DUBBEL TERRASDEURKOZIJN I.P.V. VAST GLAS* 

Het aanpassen van de vast glaspui achterzijde woning naar 

een dubbel deurkozijn, inclusief; 

- vervallen standaard vast glas kozijn 

- dubbel hardhouten deurkozijn conform optietekening 

- beslag en beglazing conform standaard technische 

omschrijving 

- standaard afwerkingen en schilderwerken 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 2.780,00 

     

A30.015 1,00 st *OPTIE 10 - TERRASDEURKOZIJN VOORZIEN MET 2 

ZIJLICHTEN* 

Leveren en aanbrengen van een extra houten deurkozijn met 

zijlichten inclusief: 

- aanpassing gevelmetselwerk 

- aanpassing binnen spouwblad 

- vervallen standaard gevelkozijn 

- 2 hardhouten deuren met zijlichten 

- beslag en beglazing conform standaard 

- standaard afwerkingen en schilderwerken 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 5.760,00 
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A30.016 1,00 st *OPTIE 12 - VIERDELIGE SCHUIFPUI* 

Leveren en aanbrengen van een 4-delige schuifpui inclusief: 

- aanpassing gevelmetselwerk 

- aanpassing binnen spouwblad 

- vervallen standaard gevelkozijn 

- schuifpuikozijn 2 delen vast en 2 delen schuivend 

- beslag en beglazing conform technische omschrijving 

- standaard van binnen uit bediend 

- standaard afwerkingen en schilderwerken 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 7.760,00 

     

A30.019 1,00 st *OPTIE 13 - TWEEDELIGE SCHUIFPUI IN PLAATS VAN DUBBEL 

DEURKOZIJN* 

- Leveren en aanbrengen één 2-delige schuifpui inclusief: 

- aanpassing gevelmetselwerk 

- aanpassing binnen spouwblad 

- vervallen standaard gevelkozijn met dubbele deuren 

- twee stuks schuifpuikozijn 1 deel vast en 1 deel schuivend 

- beslag en beglazing conform technische omschrijving 

- standaard van binnen uit bediend 

- standaard afwerkingen en schilderwerken 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 1.000,00 

     

A30.020 1,00 st *OPTIE 13 - TWEEDELIGE SCHUIFPUI IN PLAATS VAN VAST 

GLAS* 

Leveren en aanbrengen één 2-delige schuifpui inclusief: 

- aanpassing gevelmetselwerk 

- aanpassing binnen spouwblad 

- vervallen standaard gevelkozijn met vast glas 

- twee stuks schuifpuikozijn 1 deel vast en 1 deel schuivend 

- beslag en beglazing conform technische omschrijving 

- standaard van binnen uit bediend 

- standaard afwerkingen en schilderwerken 

 

Het één en ander wordt uitgevoerd conform (optie)tekening 

€ 3.780,00 
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A30.802 1,00 st *OPTIE 8 - VELUX DAKRAAM AFM 780x1398 MM* 

- Leveren en aanbrengen van een dakraam (MK06) met 

tuimelvenster in een afmeting van circa 780x1398mm 

inclusief: 

- sparing in dakconstructie 

- handbediening 

- binnenzijde wit afgelakt grenen hout 

- buitenzijde donker aluminium afwerklijsten 

- blank hr++ beglazing 

- standaard aftimmering 

 

Opmerkingen: 

- prijs per stuk 

- exclusief schilderwerk  

- locatie dakramen is indicatief opgenomen in de 

optietekening, afhankelijk van de panverdeling kan deze 

positie gewijzigd worden 

€ 1.890,00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE  

 

1. Deze prijs- & inspiratielijst inbouw – geldend voor het project 12 woningen "Hof van Heesselt"  te Heesselt - heeft een 

prijsvastheid tot en met 31 maart 2023. Hierna behoudt ThuisinBouwen zich het recht voor om, op basis van de dan 

van toepassing zijnde marktomstandigheden, haar meer- en minderprijzen aan te passen.  

2. Deze prijs- & inspiratielijst inbouw is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks wordt een voorbehoud 

gemaakt ten aanzien van architectonische, kleur-, bouwtechnische, installatietechnische en constructieve 

wijzigingen, aanvullende eisen en wensen van overheden, welstandcommissie, nutsbedrijven en de verkrijger, deze 

zijn verrekenbaar. Tevens wordt het recht voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen in toegepaste 

materialen en afwerking, die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en/of waarde van de woning.  

In materialen kunnen kleurnuance verschillen voorkomen ten opzichte van de in het Inspiratiecentrum getoonde 

bemonstering en ten opzichte van partijleveringen, mede door de mate van beschikbaarheid van materialen. Dit zal 

geen der partijen enig recht geven tot het vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten. 

 


