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BOSKOOP – WATERRIJK –WEST – FASE 4 
 

 

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

Rijwoningen  
 

    

UITBOUWEN   

    

0110.2.050 

 

 

Type K 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 

word(t)en aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

€ 14.250,- 

0110.2.051 Type K 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 

word(t)en aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

€ 21.750,- 

0110.2.052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type C/D 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 

word(t)en aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

€ 15.250,- 
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0110.2.053 Type E 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 

word(t)en aangepast aan de uitbouw.  

Een en ander zoals op de optietekening is aangegeven. 

€ 15.800,- 

    

    

ONDERHEID TERRAS   

    

0110.2.054 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. 

 

In fase 4 niet mogelijk voor type M. 

 

*   toekomstige uitbouwen c.q. serres dienen te voldoen aan de 

dan geldende bouwregelgeving 

€ 5.550,- 

0110.2.055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

In fase 4 niet mogelijk voor type M. 

 

*   toekomstige uitbouwen c.q. serres dienen te voldoen aan de 

dan geldende bouwregelgeving 

€ 6.300,- 
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HEIPALEN   

    

0110.2.056 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. 

 

In fase 4 niet mogelijk voor type M. 

€ 1.500,- 

0110.2.057 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. 

 

In fase 4 alleen mogelijk bij type K. 

€ 1.500,- 

    

    

(GEVEL)KOZIJNEN   

    

0230.2.050 

 

 

Type K/M 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. 

 

  
Standaard achtergevel Dubbele terrasdeuren 

achtergevel 
 

€ 2.350,- 

0230.2.051 

 

Type K/M Dubbele terrasdeuren met zijlichten tot vloer in achtergevel. 

De standaard gevelkozijnen worden 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 Dubbele terrasdeuren met 

€ 4.850,- 
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zijlichten achtergevel 
 

    

    

0230.2.052 Type K/M Dubbele schuifdeur met zijlichten tot vloer in achtergevel. 

De standaard gevelkozijnen worden 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 geveldelen naast de dubbele terrasdeuren verkrijgen 

een glasvulling tot de vloer.  

 

  
Standaard achtergevel Schuifdeuren met zijlichten 

achtergevel 
 

€ 7.500,- 

0230.2.053 Type C, D, E Dubbele terrasdeuren in achtergevel. 

Standaard gevelkozijn wordt gewijzigd in een gevelpui met 

dubbele terrasdeuren. De ‘extra’ terrasdeur wordt naast de 

bestaande deur geplaats. Beide deuren zijn in het midden van 

het kozijn gepositioneerd. De loopdeur is de bestaande deur, de 

andere deur is door middel van kantschuiven te openen. 

De twee geveldelen naast de dubbele terrasdeuren hebben 

beiden conform de standaardtekening een borstwering. 

 

  
Standaard achtergevel Dubbele terrasdeuren 

achtergevel 
 

€ 2.350,- 

0230.2.054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type C, D, E 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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0230.2.055 Type C, D, E 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 geveldelen naast de dubbele terrasdeuren verkrijgen 

een glasvulling tot de vloer. 

 

  
Standaard achtergevel Optie achtergevel 

 

€ 5.400,- 

    

    

DAKVENSTERS   

    

0230.2.060  Dakvenster, type tuimelraam afm. 780x1400mm,  

Voordakvlak aan de noordzijde gesitueerd. 

De aftimmering aan de binnenzijde wordt niet geschilderd. 

€ 1.800,- 

0230.2.061  Dakvenster, type tuimelraam afm. 780x1400mm,  

Achterdakvlak aan de noordzijde gesitueerd. 

De aftimmering aan de binnenzijde wordt niet geschilderd. 

€ 1.800,- 

    


