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BOSKOOP – WATERRIJK –WEST – FASE 4 
 

 

Bouwkundige opties KAO  –  PRIJSLIJST T.B.V. MAKELAAR 

Twee onder een kapwoningen  
 

    

UITBOUWEN   

    

0110.2.015 Type S/T Uitbouw van ca. 1200mm aan achterzijde van de woning. 

De begane grond wordt aan de achterzijde uitgebouwd. De 

woonkamer wordt circa 1,20 meter verlengd. De buitengevel wordt 

gelijk aan de bestaand gevel uitgevoerd. 

De betonnen dakconstructie wordt geïsoleerd - met overstek 

uitgevoerd - en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De 

binnenafwerking is conform de technische omschrijving van de 

basiswoning. 

De installatievoorzieningen worden afgestemd op de uitbreiding, zoals 

het verplaatsen van de enkele wandcontactdozen en/of lichtpunten. 

De vloerverwarming wordt aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

 

Deze optie is alleen mogelijk bij de bouwnummers: 

124, 125, 137, 138, 143, 144, 150 en 151. 

€ 16.800,- 

0110.2.016 Type S/T De al aanwezige uitbouw van 1200mm aan de achterzijde van de 

woning wordt uitgebreid naar een uitbouw van ca. 2400mm. De 

buitengevel wordt gelijk aan de bestaand gevel uitgevoerd. 

De betonnen dakconstructie wordt geïsoleerd - met overstek 

uitgevoerd - en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De 

binnenafwerking is conform de technische omschrijving van de 

basiswoning. 

De installatievoorzieningen worden afgestemd op de uitbreiding, zoals 

het verplaatsen van de enkele wandcontactdozen en/of lichtpunten. 

De vloerverwarming wordt aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

 

Deze optie is alleen mogelijk bij de bouwnummers: 

118, 119, 120, 121, 131 t/m 134, 157, 158, 167, 168, 175 en 176. 

€ 8.700,- 

0110.2.017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type S/T Uitbouw van ca. 2400mm aan achterzijde van de woning. 

De begane grond wordt aan de achterzijde uitgebouwd. De  

woonkamer wordt circa 2,40 meter verlengd. De buitengevel wordt 

gelijk aan de bestaand gevel uitgevoerd. 

De betonnen dakconstructie wordt geïsoleerd - met overstek 

uitgevoerd - en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De 

binnenafwerking is conform de technische omschrijving van de 

basiswoning. 

De installatievoorzieningen worden afgestemd op de uitbreiding, zoals 

het verplaatsen van de enkele wandcontactdozen en/of lichtpunten. 

De vloerverwarming wordt aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

 

Deze optie is alleen mogelijk bij de bouwnummers: 

124, 125, 137, 138, 143, 144, 150 en 151. 

€ 25.500,- 
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0110.2.012 Type G/H Uitbouw van ca. 1200mm aan achterzijde van de woning. De begane 

grond wordt aan de achterzijde uitgebouwd. De woonkamer wordt 

circa 1,20 meter verlengd. De buitengevel wordt gelijk aan de 

bestaand gevel uitgevoerd. 

De betonnen dakconstructie wordt geïsoleerd uitgevoerd en afgewerkt 

met een bitumineuze dakbedekking. De binnenafwerking is conform 

de technische omschrijving van de basiswoning. 

De installatievoorzieningen worden afgestemd op de uitbreiding, zoals 

het verplaatsen van de enkele wandcontactdozen en/of lichtpunten. 

De vloerverwarming wordt aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

 

Deze optie is alleen mogelijk bij de bouwnummers: 

122, 123, 135 en 136. 

€ 15.800,- 

0110.2.013 Type G/H De al aanwezige uitbouw van 1200mm aan de achterzijde van de 

woning wordt uitgebreid naar een uitbouw van ca. 2400mm. De 

buitengevel wordt gelijk aan de bestaand gevel uitgevoerd. 

De betonnen dakconstructie wordt geïsoleerd uitgevoerd en afgewerkt 

met een bitumineuze dakbedekking. De binnenafwerking is conform 

de technische omschrijving van de basiswoning. 

De installatievoorzieningen worden afgestemd op de uitbreiding, zoals 

het verplaatsen van de enkele wandcontactdozen en/of lichtpunten. 

De vloerverwarming wordt aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

 

Deze optie is alleen mogelijk bij de bouwnummers: 

157, 158, 173 en 174. 

€ 7.700,- 

0110.2.014 Type G/H Uitbouw van ca. 2400mm aan achterzijde van de woning. De begane 

grond wordt aan de achterzijde uitgebouwd. De woonkamer wordt 

circa 2,40 meter verlengd. De buitengevel wordt gelijk aan de 

bestaand gevel uitgevoerd. 

De betonnen dakconstructie wordt geïsoleerd uitgevoerd en afgewerkt 

met een bitumineuze dakbedekking. De binnenafwerking is conform 

de technische omschrijving van de basiswoning. 

De installatievoorzieningen worden afgestemd op de uitbreiding, zoals 

het verplaatsen van de enkele wandcontactdozen en/of lichtpunten. 

De vloerverwarming wordt aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

 

Deze optie is alleen mogelijk bij de bouwnummers: 

122, 123, 135 en 136. 

€ 23.500,- 

    

0110.2.010 Type N Uitbouw van ca. 1200mm aan achterzijde van de woning. 

De begane grond wordt aan de achterzijde uitgebouwd. De 

woonkamer wordt circa 1,20 meter verlengd. De buitengevel wordt 

gelijk aan de bestaand gevel uitgevoerd. 

De houten dakconstructie wordt geïsoleerd uitgevoerd en afgewerkt 

met dakpannen. De binnenzijde wordt met gipsplaten afgewerkt en 

voorzien van structuurspuitwerk conform de technische omschrijving 

van de basis woning. 

De installatievoorzieningen worden afgestemd op de uitbreiding, zoals 

het verplaatsen van de enkele wandcontactdozen en/of lichtpunten. 

De vloerverwarming wordt aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

€ 17.000,- 
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0110.2.011 Type N Uitbouw van ca. 2400mm aan achterzijde van de woning. 

De begane grond wordt aan de achterzijde uitgebouwd. De 

woonkamer wordt circa 2,40 meter verlengd. De buitengevel wordt 

gelijk aan de bestaand gevel uitgevoerd. 

De houten dakconstructie wordt geïsoleerd uitgevoerd en afgewerkt 

met dakpannen. De binnenzijde wordt met gipsplaten afgewerkt en 

voorzien van structuurspuitwerk conform de technische omschrijving 

van de basis woning. 

De installatievoorzieningen  worden afgestemd op de uitbreiding, zoals 

het verplaatsen van de enkele wandcontactdozen en/of lichtpunten. 

De vloerverwarming wordt aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

€ 26.000,- 

    

    

GARAGE CARPORT   

0110.2.030 Algemeen Carport (plat) 

Het realiseren van een carport. 

Uitgevoerd met een plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking. 

Afmeting circa 6,5 meter diep en circa 3,0 meter breed (afhankelijk van 

breedte zijpad woning). De carport bestaat uit een houten balklaag. 

Deze balklaag wordt aan de onderzijde niet afgewerkt (balken blijven 

in het zicht). 

Er zijn elektravoorzieningen zoals lichtpunt(en) opgenomen. E.e.a. 

conform de omschrijving in de Technische Omschrijving twee-onder-

een-kapwoningen. Afhankelijk van de positie van de carport t.o.v. de 

voordeur wordt het armatuur bij de voordeur aangevuld met een 

schemerschakelaar.  

Een en ander zoals op de optietekening aangegeven. 

 

Carport bouwnummer:  

125, 138, 144, 160, 168. 

Deze optie carport is niet mogelijk voor de bouwnummers: 

118, 119, 120, 131, 136, 137, 143, 150, 151, 165 en 173. 

€ 12.500,- 

0110.2.031 Algemeen Carport (plat) 

Het realiseren van een carport. 

Uitgevoerd met een plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking. 

Afmeting circa 6,5 meter diep en circa 3,0 meter breed (afhankelijk van 

breedte zijpad woning). De carport bestaat uit een houten balklaag. 

Deze balklaag wordt aan de onderzijde niet afgewerkt (balken blijven 

in het zicht). 

Er zijn elektravoorzieningen zoals lichtpunt(en) opgenomen. E.e.a. 

conform de omschrijving in de Technische Omschrijving twee-onder-

een-kapwoningen. Afhankelijk van de positie van de carport t.o.v. de 

voordeur wordt het armatuur bij de voordeur aangevuld met een 

schemerschakelaar.  

Een en ander zoals op de optietekening aangegeven. 

 

Carport bouwnummer: 

121 t/m 124, 132 t/m 135, 157 t/m 159, 166, 167 en 174 t/m 176. 

Deze optie carport is niet mogelijk voor de bouwnummers: 

118, 119, 120, 131, 136, 137, 143, 150, 151, 165 en 173. 

€ 17.500,- 
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0110.2.032 Algemeen Het realiseren van een garage. 

Uitgevoerd met een plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking. 

afmeting (inwendig) circa 5,1 meter diep en circa 2,9 meter breed 

(afhankelijk van breedte zijpad woning). De garage is ongeïsoleerd en 

opgebouwd met halfsteens gemetselde wanden waarop een houten 

balklaag wordt aangebracht. Deze balklaag wordt aan de onderzijde 

niet afgewerkt (balken blijven in het zicht) . 

De garage wordt voorzien van één lichtpunt op enkelpolige schakelaar 

en één enkele wandcontactdoos een en ander als opbouw uitgevoerd. 

Een en ander zoals op de optietekening aangegeven. 

 

Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers  

124, 125, 135, 138, 144, 150 en 166. 

Deze optie is bij de overige bouwnummers niet mogelijk. 

€ 25.500,- 

0110.2.033 Algemeen Bovenstaande garage (code 0110.2.032) uitbreiden met een diepte 

van ca. 1,2 meter.  

Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een uitbouw van 1200 mm.  

(code 0110.2.015     0110.2.012     0110.2.010) 

€ 3.000,- 

0110.2.034 Algemeen Bovenstaande garage (code 0110.2.032) uitbreiden met een diepte 

van ca. 2,4 meter.  

Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. een uitbouw van 2400 mm. 

(code 0110.2.017     0110.2.014     0110.2.011) 

€ 5.000,- 

0110.2.035 Algemeen Het realiseren van een garage. 

Uitgevoerd met een plat dak voorzien van bitumineuze dakbedekking. 

afmeting (inwendig) circa 6,3 meter diep en circa 2,9 meter breed 

(afhankelijk van breedte zijpad woning). De garage is ongeïsoleerd en 

opgebouwd met halfsteens gemetselde wanden waarop een houten 

balklaag wordt aangebracht. Deze balklaag wordt aan de onderzijde 

niet afgewerkt (balken blijven in het zicht) . 

De garage wordt voorzien van één lichtpunt op enkelpolige schakelaar 

en één enkele wandcontactdoos een en ander als opbouw uitgevoerd. 

Een en ander zoals op de optietekening aangegeven. 

 

Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers  

121, 132 t/m 134, 157 t/m 160, 167, 168 en 174 t/m 176. 

Deze optie is bij de overige bouwnummers niet mogelijk. 

€ 27.500,- 

0110.2.036 Algemeen Bovenstaande garage (code 0110.2.035) uitbreiden met een diepte 

van ca. 1,2 meter.  

Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. het uitbreiden van de bestaande 

uitbouw met 1200 mm. 

(code 0110.2.016     0110.2.013) 

€ 3.000,- 

0110.2.037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Bergingsdeur met kozijn in achtergevel van de garage. 

Bestaande uit een hardhouten bergingsdeur met glasopening, gelijk 

aan de deuren van de losstaande bergingen. Bergingsdeur is voorzien 

van een cilinderslot, gelijksluitend met de woning. 

Afwerking en materialisatie conform de technische omschrijving. 

 

Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. het realiseren van een garage. 

€ 1.950,- 
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ONDERHEID TERRAS   

    

0110.2.020 Algemeen Onderheid terras van 2400mm (diep) en beukbreed. Onder het  

onderheid terras worden funderingsbalken aangebracht. Op de 

funderingsbalken wordt een ongeïsoleerde systeemvloer gelegd. Deze 

systeemvloer ligt lager dan de begane grondvloer binnen de woning. 

De bovenzijde van voornoemde vloer blijft onafgewerkt, u kunt hierop 

in eigen beheer, na oplevering, bijvoorbeeld vloertegels vorstvrij 

aanbrengen. 

N.B Het basis terras (betontegels op een zandbed) is hiermee komen 

te vervallen. 

Voornoemde constructie is geschikt om in de toekomst een uitbouw (1 

bouwlaag) c.q. serre op te realiseren. 

Let op ! NIET in combinatie met uitbouw mogelijk. 

€ 5.850,- 

0110.2.021 Algemeen Onderheid terras van 3600mm (diep) en beukbreed. Onder het  

onderheid terras worden funderingsbalken aangebracht. Op de 

funderingsbalken wordt een ongeïsoleerde systeemvloer gelegd. Deze 

systeemvloer ligt lager dan de begane grondvloer binnen de woning. 

De bovenzijde van voornoemde vloer blijft onafgewerkt, u kunt hierop 

in eigen beheer, na oplevering, bijvoorbeeld vloertegels vorstvrij 

aanbrengen. 

N.B Het basis terras (betontegels op een zandbed) is hiermee komen 

te vervallen. 

Voornoemde constructie is geschikt om in de toekomst een uitbouw (1 

bouwlaag) c.q. serre op te realiseren van maximaal 2.400 diep. 

Let op ! NIET in combinatie met uitbouw mogelijk. 

€ 6.650,- 

0110.2.022 Algemeen Onderheid terras van 4800mm (diep) en beukbreed. 

Onder het  onderheid terras worden funderingsbalken aangebracht. 

Op de funderingsbalken wordt een ongeïsoleerde systeemvloer 

gelegd. Deze systeemvloer ligt lager dan de begane grondvloer binnen 

de woning. De bovenzijde van voornoemde vloer blijft onafgewerkt, u 

kunt hierop in eigen beheer, na oplevering, bijvoorbeeld vloertegels 

vorstvrij aanbrengen. 

N.B Het basis terras (betontegels op een zandbed) is hiermee komen 

te vervallen. 

Voornoemde constructie is geschikt om in de toekomst een uitbouw (1 

bouwlaag) c.q. serre op te realiseren van maximaal 2.400 diep. 

Let op ! NIET in combinatie met uitbouw mogelijk. 

€ 7.400,- 

    

HEIPALEN   

    

0110.2.023 Algemeen Twee stuks heipalen t.b.v. uitbouw van ca. 1200mm diep, geschikt 

voor een, later in eigen beheer, te realiseren 

éénlaagse woninguitbreiding van maximaal 1200mm. 

€ 1.500,- 

0110.2.024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen Twee stuks heipalen t.b.v. uitbouw van ca. 2400mm diep, geschikt 

voor een, later in eigen beheer, te realiseren 

éénlaagse woninguitbreiding van maximaal 2400mm. 

€ 1.500,- 
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(GEVEL)KOZIJNEN    

    

0230.2.001 Algemeen Kozijnpui met dubbele terrasdeuren in de achtergevel . 

Standaard gevelkozijn wordt gewijzigd in een gevelpui met dubbele 

terrasdeuren. De ‘extra’ terrasdeur wordt naast de bestaande deur 
geplaats. De loopdeur is de bestaande deur, de andere deur is door 

middel van kantschuiven te openen. 

 

Type S/T 

 

 

 

 
Standaard achtergevel Dubbele terrasdeuren 

achtergevel 

 

Type G/H 

 

 

 

 

Standaard pui achtergevel Dubbele terrasdeuren 

achtergevel 

 

Type N 

 

 

 

 
Standaard pui achtergevel Dubbele terrasdeuren 

achtergevel 
 

€ 2.350,- 

0230.2.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type S/T Dubbele terrasdeuren met zijlichten tot vloer in achtergevel. 

Standaard gevelkozijn wordt gewijzigd in een gevelpui met dubbele 

terrasdeuren. De ‘extra’ terrasdeur wordt naast de bestaande deur 
geplaats. De loopdeur is de bestaande deur, de andere deur is door 

middel van kantschuiven te openen. 

De twee geveldelen naast de dubbele terrasdeuren verkrijgen een 

glasvulling tot de vloer. 

 

 

 

 

 
Standaard achtergevel Optie achtergevel 

 

€ 2.750,- 
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0230.2.003 Type G/H Dubbele terrasdeuren met zijlichten tot vloer in achtergevel. 

Standaard gevelkozijn wordt gewijzigd in een gevelpui met dubbele 

terrasdeuren. De ‘extra’ terrasdeur wordt naast de bestaande deur 
geplaats. De loopdeur is de bestaande deur, de andere deur is door 

middel van kantschuiven te openen. 

De twee buitenste geveldelen weerszijde naast de dubbele 

terrasdeuren verkrijgen een glasvulling tot de vloer. 

 

 

 

 

 
Standaard pui achtergevel Optie achtergevel 

 

€ 2.750,- 

0230.2.004 Type N Dubbele terrasdeuren met zijlichten tot vloer in achtergevel  

Standaard gevelkozijn wordt gewijzigd in een gevelpui met dubbele 

terrasdeuren. De ‘extra’ terrasdeur wordt naast de bestaande deur 
geplaats. De loopdeur is de bestaande deur, de andere deur is door 

middel van kantschuiven te openen. 

Het resterende  geveldeel naast de dubbele terrasdeuren verkrijgt een 

glasvulling tot de vloer. 

 

 

 

 

 
Standaard pui achtergevel Optie achtergevel 

 

€ 2.550,- 

0230.2.005 Type S/T Dubbele schuifdeur met zijlichten tot vloer in achtergevel. 

Standaard gevelkozijn wordt gewijzigd in een gevelpui met twee 

schuifdeuren in het midden van het kozijn. Eén deel schuift naar links, 

één deel schuift naar rechts. 

De twee buitenste geveldelen weerszijde naast de dubbele 

terrasdeuren verkrijgen een glasvulling tot de vloer. 

 

 

 

 

 
Standaard achtergevel Optie achtergevel 

 

€ 5.400,- 

0230.2.005 Type G/H Dubbele schuifdeur met zijlichten tot vloer in achtergevel. 

Standaard gevelkozijn wordt gewijzigd in een gevelpui met twee 

schuifdeuren in het midden van het kozijn. Eén deel schuift naar links, 

één deel schuift naar rechts. 

De twee buitenste geveldelen weerszijde naast de dubbele 

terrasdeuren verkrijgen een glasvulling tot de vloer. 

 

 

 

 

 
Standaard pui achtergevel Optie achtergevel 

 

€ 5.400,- 
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DAKVENSTERS   

    

0230.2.008  Dakvenster, type tuimelraam afm. 780x1400mm,  

Voordakvlak aan de noordzijde gesitueerd. 

De aftimmering aan de binnenzijde wordt niet geschilderd. 

€ 1.800,- 

0230.2.009  Dakvenster, type tuimelraam afm. 780x1400mm,  

Achterdakvlak aan de noordzijde gesitueerd. 

De aftimmering aan de binnenzijde wordt niet geschilderd. 

€ 1.800,- 

    


