
Koperskeuze ruimtevergrotende opties Kwadijkerpark, fase 1

Hieronder volgt een overzicht van ruimte vergrotende opties.
Alle overige mogelijkheden voor jouw favoriete woning kun je later ontdekken op Homestudios.
In een persoonlijk gesprek met de woonadviseur van Homestudios kun je je persoonlijke woonwensen kenbaar maken.

Rijwoningen type Bandwilg, Boswilg Laurierwilg 1 en 2
Omschrijving mogelijk bij bouwnummer prijs incl. BTW*
Uitbouw 1,2m - rijwoningen bnrs 03 t/m 06 en 09 t/m 30 24.000€                                 
Uitbouw 2,4m - rijwoningen bnrs 03 t/m 06 en 09 t/m 30 32.500€                                 
Dakkapel achtergevel

alle bnrs, m.u.v. bnr 8, 38 en 40 (hebben in basis al een dakkapel) en 
34, 39 en 45 hebben de topgevel aan de parkzijde

15.000€                                 

Erker kopgevel bnrs 36 en 41 29.000€                                 

Twee-onder-een-kapwoningen type Watercipres 1 en 2 en Waterlinde 1-4
Omschrijving mogelijk bij bouwnummer prijs incl. BTW*

Uitbouw 1,2m over de zijbeuk bnrs 48 t/m 69 (Waterlinde en Watercipres)  €                                24.000 
Uitbouw 2,4m over de zijbeuk bnrs 50 t/m 53 en 60 t/m 67 (Watercipres)  €                                32.500 
Uitbouw 1,2m over de hoofdbeuk bnrs 50 t/m 53 en 60 t/m 67 (Watercipres)  €                                26.000 
Uitbouw 2,4m over de hoofdbeuk bnrs 50 t/m 53 en 60 t/m 67 (Watercipres)  €                                35.000 
Uitbouw 1,2m over de hoofd- en zijbeuk bnrs 48 t/m 69 (Waterlinde en Watercipres) 45.000€                                 
Uitbouw 2,4m over de hoofd- en zijbeuk bnrs 50 t/m 53 en 60 t/m 67 (Watercipres) 55.000€                                 

* De prijs van de ruimtevergrotende opties is inclusief eventueel benodigde extra zonnepaneel/-panelen om de energieklasse van de woning te waarborgen.
Per woning zal worden beoordeeld of een extra zonnepaneel benodigd is en indien nodig de hoeveelheid extra zonnepanelen. 

Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, geheel vrijblijvend.

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

BAM behoudt zich het recht voor wijzigingen op de inhoud van deze prijslijst aan te brengen.
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