Opties aannemingsovereenkomst
DelftsHart te Delft (veld 23)

Type B – Amor

Gelukkig Slot

DelftsHart

Twee-onder-een-kapwoningen

Opties aannemingsovereenkomst

Ruwbouw opties
Type B, Amor


R.01

Uitbouw achterzijde 1,2 m1 over gehele breedte van de woonkamer.
€
De woonkamer wordt uitgebreid met een uitbouw van 1,2 m1. De begane
grond vloer en de wanden worden doorgezet in de uitbouw. De buitengevel
van de uitbouw wordt uitgevoerd in metselwerk. Het plafond wordt
doorgetrokken in de uitbouw en voorzien van spuitwerk. Het platte dak
wordt geïsoleerd en voorzien van dakbedekking. Ter plaatse van de
achtergevel worden de basis raamkozijnen aangebracht. Indien een
uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naast gelegen woning heeft dit
geen prijsconsequenties (alleen voor bouwnummers 14,23 en 32 t/m 38).

18.800,-



R.02

Uitbouw achterzijde 1,2 m1 over gehele breedte van de woonkamer.
€
De woonkamer wordt uitgebreid met een uitbouw van 1,2 m1. De begane
grond vloer en de wanden worden doorgezet in de uitbouw. De buitengevel
van de uitbouw wordt uitgevoerd in metselwerk. Het plafond wordt
doorgetrokken in de uitbouw en voorzien van spuitwerk. Het platte dak
wordt geïsoleerd en voorzien van dakbedekking. Ter plaatse van de
achtergevel worden de basis raamkozijnen aangebracht. Indien een
uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naast gelegen woning heeft dit
geen prijsconsequenties. De uitbouw wordt niet gerealiseerd ter plaatse
van de uitbouw aan de zijgevel (alléén voor bouwnummers 13, 24 en 39).

19.150,-



R.03

Uitbouw achterzijde 2,4 m1 over gehele breedte van de woonkamer.
€
De woonkamer wordt uitgebreid met een uitbouw van 2,4 m1. De begane
grond vloer en de wanden worden doorgezet in de uitbouw. De buitengevel
van de uitbouw wordt uitgevoerd in metselwerk. Het plafond wordt
doorgetrokken in de uitbouw en voorzien van spuitwerk. Het platte dak
wordt geïsoleerd en voorzien van dakbedekking. Ter plaatse van de
achtergevel worden de basis raamkozijnen aangebracht. Indien een
uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naast gelegen woning heeft dit
geen prijsconsequenties (alleen voor bouwnummers 14,23,32 en 36 t/m
38).

30.100,-



R.04

Uitbouw achterzijde 2,4 m1 over gehele breedte van de woonkamer.
€
De woonkamer wordt uitgebreid met een uitbouw van 2,4 m1. De begane
grond vloer en de wanden worden doorgezet in de uitbouw. De buitengevel
van de uitbouw wordt uitgevoerd in metselwerk. Het plafond wordt
doorgetrokken in de uitbouw en voorzien van spuitwerk. Het platte dak
wordt geïsoleerd en voorzien van dakbedekking. Ter plaatse van de
achtergevel worden de basis raamkozijnen aangebracht. Indien een
uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de naast gelegen woning heeft dit
geen prijsconsequenties. De uitbouw wordt niet gerealiseerd ter plaatse
van de uitbouw aan de zijgevel (alléén voor bouwnummers 13,24 en 39).

30.250,-
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Handtekening koper(s) voor akkoord:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Datum:

……………………………………Bouwnummer: ……………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………

Telefoon:

……………………………………………………………………………………………………

E-mail:

……………………………………………………………………………………………………
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