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optie 01: uitbouw 
woonkamer 120cm¹ 

optie 19: schuifpui in 
achtergevel

(onverwarmd)
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optie 24: woonkamer en 
keuken omwisselen

keuken

keuken

2

18

optie 02: uitbouw 
woonkamer 240cm¹ 

optie 18: verbrede pui 
in achtergevel

garage/berging
(onverwarmd)

9

optie 9: geïsoleerde 
deur naar garage

berging

bijkeuken of
speelkamer

keuken

3

optie 03: uitbouw tot 
aan achterzijde garage

6

optie 06: garage isoleren en 
splitsen in:

a) speelkamer cq. bijkeuken met 
enkele deur naar keuken + 
dubbele deur naar tuin en

b) berging met enkele deur naar 
straatzijde

optie 04: uitbouw 
berging/garage 

240cm¹

17

optie 17: kanteldeur 
vervangen door 
dubbele deur

garage/berging
(onverwarmd)

4

bijkeuken

5A

optie 05A: 
bijkeuken

tuinkamer

berging

optie 07:
tuinkamer + berging

7

tuinkamer

keuken

berging

optie 08: uitbouw 
woonkamer 120cm¹ + 

uitbouw garage 240cm¹ t.b.v.
grote tuinkamer + berging

8
1 uitbouw 120 cm achterzijde woning
2 uitbouw 240 cm achterzijde woning

* hierbij spiegelt de draairichting van de achterdeur berging/garage
3 uitbouw achterzijde tot aan achterzijde garage

* hierbij verplaatst de achterdeur van de berging/garage zich naar de achtergevel van de garage
4 uitbouw garage /berging met 240 cm aan de achterzijde 
5A bijkeuken ( hierbij wordt de pui in de achtergevel aangepast naar dubbele deuren zonder zijlichten, de

bijkeuken krijgt een achterdeur in de zijgevel en een raam aan de achterzijde. Inclusief std binnendeur
tussen keuken en bijkeuken en een deur tussen bijkeuken en berging/garage welke dezelfde
eigenschappen heeft als een buitendeur. inclusief vloerverwarming in de bijkeuken) 

6 creëren werk-/speelkamer in berging /garage (hierbij wordt de berging/garage geïsoleerd. De
garagekanteldeur wordt gewijzigd in een enkele bergingsdeur, de enkele achterdeur van de garage of
bijkeuken wordt hierbij gewijzigd naar een pui met dubbele deuren in de werk-/speelkamer. inclusief
standaard binnendeur tussen keuken en werk-/speelkamer. De vloerverwarming wordt doorgelegd in
de werk-/speelkamer en berging. De werk-/speelkamer krijgt een aparte thermostaat)

7 creëren van tuinkamer en berging in berging/garage + het vergroten middels een uitbouw. Hierbij
wordt de berging/garage geïsoleerd en de garagekanteldeur wordt gewijzigd in een enkele
bergingsdeur, de enkele achterdeur van de berging/garage wordt hierbij gewijzigd naar een pui met
dubbele deuren met zijlichten aan de achterzijde van de tuinkamer. tevens wordt in de zijgevel van de
tuinkamer een pui met vast glas tot de grond toegevoegd. De pui met dubbele deuren met zijlichten in
de keuken wordt gewijzigd naar dubbele deuren. inclusief standaard binnendeur tussen tuinkamer en
berging. De vloerverwarming wordt doorgelegd in de tuinkamer en berging. De tuinkamer krijgt een
aparte thermostaat)

8 creëren van tuinkamer en berging in berging/garage + uitbouw van 120 cm achterzijde woning.
Hierbij wordt de berging/garage geïsoleerd en de garagekanteldeur wordt gewijzigd in een enkele
bergingsdeur, de enkele achterdeur van de berging/garage wordt hierbij gewijzigd naar een pui met
dubbele deuren aan de achterzijde van de tuinkamer. tevens wordt in de zijgevel van de tuinkamer
een pui met vast glas tot de grond toegevoegd. Inclusief standaard binnendeur tussen tuinkamer en
berging en tussen keuken en tuinkamer. De vloerverwarming wordt doorgelegd in de tuinkamer en
berging. De tuinkamer krijgt een aparte thermostaat)

9 extra binnendeur en -kozijn van keuken naar berging/garage (bij deze optie is de berging standaard
gebleven en wordt deze deur uitgevoerd met dezelfde eigenschappen als een buitendeur)

10 vergroten badkamer (hierbij wordt tevens de wand van de slaapkamer aan de voorzijde gelijk
getrokken zodat de knik op de overloop komt te vervallen)

11 toilet en badkamer samenvoegen 
12 toilet en badkamer samenvoegen inclusief creëren inloopkast 
14 aparte techniekruimte 
15 optie-indeling op de 2e verdieping (technische ruimte + 1 onbenoemde ruimte + opslag) 
16 optie-indeling op de 2e verdieping (technische ruimte + 1 onbenoemde ruimte) 
17 standaard garage kanteldeur wijzigen in dubbele opslaande houten tuindeuren 
18 standaard achterpui met dubbele deuren met zijlichten breder uitvoeren zodat de zijlichten breder

worden, de zijlichten worden hierbij uitgelijnd met de ramen 1e verdieping
19 schuifpui i.p.v. dubbele deuren met zijlichten 
21 dakkapel 
22 dakraam 780 x 1400 voorzijde
23 dakraam 1340 X 1400 voorzijde 
24 woonkamer wisselen met keuken

Optie-overzicht, kavels 216-217 (woningtype B):

Algemeen

De posities en aantallen van de m.v.-punten, radiatoren +
afmeting, knieschotten & dakdoorvoeren zijn indicatie;
nader te bepalen n.a.v. ventilatie- en capaciteitsberekening na
keuze uitbreidingsmogelijkheden en indelingsvarianten.
De posities en aantallen hemelwaterafvoeren kunnen na keuze
uitbreidingsmogelijkheden afwijken.

* alle maten in centimeters
* kleine wijzigingen voorbehouden
* aan maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend
* positie installatiesymbolen zijn indicatief
* PV panelen en overige installaties zijn indicatief weergegeven
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formaat  : A0(1189x841mm)

optie: enkele deur in 
garage/berging

optie: dubbele deur 
in garage/berging

optie: schuifpui in achtergevel

optie: uitbouw tot achterzijde garage en 
dubbele deur in bijkeuken/speelkamer

optie: dubbele deur in woonkamer en
uitbouw t.b.v. bijkeuken

optie: dubbele deur in woonkamer en
uitbouw t.b.v. tuinkamer


