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Plattegrond Optiecode Omschrijving optie Optieprijs

T-PL0001 Plattegrond begane grond basis €                                             -

T-PL0014
Plattegrond begane grond Verplaatsen keukenopstelling naar 1e etage
achterzijde, woonkamer wordt keuken**

 €                                      1.750

T-PL0009.001 Plattegrond begane grond creëren trapkast  €                                        995

T-PL0012
Plattegrond begane grond aansluiting was-droog combinatie in study/hal,
aansluiting wasmachine 3e verd. wordt verplaatst en extra aansl droger

 €                                      1.250

T-AG5004 Schuifpui i.p.v. openslaande deuren naar terras  €                                     3.850

T-PL0101 Plattegrond 1e verdieping basis €                                             -

T-PL0106
Plattegrond 1e verdieping creéren slaapkamer voorzijde en plaatsen muur en
deurkozijn tbv gesloten woonkamer achterzijde

 €                                     3.250

T-PL0107 Plattegrond 1e verdieping creéren berging tegenover trapopgang  €                                     2.250

T-PL0111 Plattegrond 1e verdieping aansluiting pantry woonkamer aan schachtzijde  €                                      1.250

T-PL0201 Plattegrond 2e verdieping basis €                                             -

T-PL0202  Plattegrond 2e verdieping vergrote badkamer met aansluiting bad, ca 90 cm  €                                    2.500

T-PL0203 Plattegrond 2e verdieping vergrote badkamer met separaat toilet  €                                     3.950

T-PL0301  Plattegrond 3e verdieping basis €                                             -

T-PL0306  Plattegrond 3e verdieping aansluiting wastafel in berging 3e verdieping P.O.A.

T-PL0305
Plattegrond 3e verdieping creéren 2e badkamer in berging deze optie is alleen
mogelijk i.c.m. T-PL0107 creëren berging 1e verdieping

P.O.A.

Plattegrond Optiecode Omschrijving optie Optieprijs

T-PL0001  Plattegrond begane grond basis €                                             -

T-PL0008
Plattegrond begane grond woonkamer i.c.m. met verplaatsen keukenopstelling
naar 1e verdieping achterzijde **

 €                                      1.750

T-PL0011
Plattegrond verplaatsen keukenopstelling naar 1e verdieping voorzijde,
slaapkamer 1 komt te vervallen, keukenruimte wordt study/entree **

 €                                     2.250

T-PL0009.001 Plattegrond begane grond creëren trapkast  €                                        995

T-PL0103 Plattegrond 1e verdieping basis €                                             -

T-AG5004 Schuifpui i.p.v. openslaande deuren naar terras  €                                     3.850

2e verdieping T.PL0201  Plattegrond 2e verdieping basis €                                             -

Deze prijslijst is geldig tot 1 februari 2022. De prijzen van de opties zijn inclusief 21% BTW
Wijzigingen zijn voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze prijslijst geen rechten worden ontleend.

* deze optie is enkel mogelijk in combinatie met een andere optie
** eiland-opstelling indien mogelijk + 550 EU

Bekijk  de desbetreende koperskeuzelijst voor de uitgebreide toelichting van de opties.
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