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Schagen Nes Noord - Waterveld Fase D2 

Prijslijst ruwbouw opties 

 

Opties verkoopblad VK-01 

1. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 1,20 m1   € 19.525,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

2. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 2,23 m1   € 30.410,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

3. Dakraam aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)   €   1.915,- 

 

4. Kleine dakkapel aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)  €   9.850,- 

 

5. Grote dakkapel aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)  nog niet bepaald 

 

6. Pui met openslaande deuren in achtergevel      €   2.975,- 

 

7. Pui met schuifpui in achtergevel       €   3.625,- 

 

8. Extra raam in slaapkamer 1 eerste verdieping      €   1.915,- 

 

9. Badkamerindeling met bad             €   2.775,- 
(ter indicatie, afhankelijk van type bad) 

 

Opties verkoopblad VK-02 

1. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 1,20 m1   € 19.525,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

2. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 2,23 m1   € 30.410,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

3. Dakraam aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)   €   1.915.,- 

 

4. Kleine dakkapel aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)  €   9.850,- 

 

5. Grote dakkapel aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)  nog niet bepaald 

 

6. Pui met openslaande deuren in achtergevel      €    2.975,- 

 

7. Pui met schuifpui in achtergevel       €    3.625,- 

 

8. Badkamerindeling met bad        €    2.775.,- 
(ter indicatie, afhankelijk van type bad) 
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Schagen Nes Noord - Waterveld Fase D2 

Prijslijst ruwbouw opties 

 

Opties verkoopblad VK-03 

1. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 1,20 m1   € 19.525,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

2. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 2,33 m1   € 30.410,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

3. Dakraam aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)   €   1.915,- 

 

4. Kleine dakkapel aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)  €   9.850,- 

 

5. Grote dakkapel aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)  € 16.900,- 

 

6. Openslaande bergingsdeuren in plaats van kanteldeur     €   3.500,- 

 

7. Badkamerindeling met bad        €   3.325,- 
(ter indicatie, afhankelijk van type bad) 

 

Opties verkoopblad VK-12 

1. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 1,20 m1   € 19.275,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

2. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 2,40 m1   € 30.160,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

3. Dakkapel aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)   €   9.850,- 

 

4. Dakraam voorgevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)    €   1.915,- 

 

5. Dakraam zijgevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)    €   1.915,- 
(per stuk) 

 

6. Badkamerindeling met bad        €   3.525,- 
(ter indicatie, afhankelijk van type bad) 

 

Opties verkoopblad VK-13 (voorzijde) 

1. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 1,20 m1   €  19.525,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

2. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 2,40 m1   €  30.410,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 
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Schagen Nes Noord - Waterveld Fase D2 

Prijslijst ruwbouw opties 

 

3. Dakkapel aan zijde achtergevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)   €    9.850,- 

 

4. Dakraam voorgevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)    €    1.915,- 

 

5. Pui met openslaande deuren in achtergevel      €    3.170,- 

 

6. Openslaande bergingsdeuren in plaats van kanteldeur     €    3.500,- 

 

7. Dakraam zijgevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)    €    1.915,- 
(Per stuk) 

 

8. Sectionaaldeur in plaats van kanteldeur      €     2.400,- 

 

9. Badkamerindeling met bad        €     3.525,- 
(ter indicatie, afhankelijk van type bad) 

 

Opties verkoopblad VK-13 (achterzijde) 

1. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 1,20 m1   € 19.525,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

2. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 2,40 m1   € 30.140,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

3. Pui met openslaande  deuren in achtergevel      €   3.170,- 

 

4. Openslaande bergingsdeuren in plaats van kanteldeur     €   3.500,- 

 

5. Dakraam zijgevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)    €   1.915,- 
(per stuk) 

 

6. Sectionaaldeur in plaats van kanteldeur      €   2.400,- 

 

7. Badkamerindeling met bad        €   3.525,- 
(ter indicatie, afhankelijk van type bad) 

 

 

Opties verkoopblad VK-14 

1. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 1,20 m1   € 19.525,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 

 

2. Extra uitbouw aan de achterzijde op de begane grond met ca. 2,40 m1   € 30.140,- 
(indien naastgelegen bouwnummer geen uitbouw kiest wordt zijgevel gedeeltelijk op kavel naastgelegen bouwnummer gerealiseerd). 
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Schagen Nes Noord - Waterveld Fase D2 

 

 

 

 

 

3. Dakkapel zijgevel vrijstaande woning (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)  €    9.850,- 

 

4. Pui met openslaande deuren in achtergevel      €    3.170,- 

 

5. Openslaande bergingsdeuren in plaats van kanteldeur     €    3.500,- 

 

6. Dakraam zijgevel (positie te bepalen i.c.m. pv-panelen)    €    1.915,- 
(per stuk) 

 

7. Sectionaaldeur in plaats van kanteldeur      €    2.400,- 

 

8. Badkamerindeling met bad        €    3.525,- 

(ter indicatie, afhankelijk van type bad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 5 maart 2019 

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW. 

 

 

Noot: 

• Uitbreiding van het aantal pv panelen kan noodzakelijk zijn bij de uitbouw opties (woonkamer en dakkapellen) 

indien dit blijkt uit de epc-berekeningen van de adviseur. Dit is een verplichting ivm regelgeving. Aantal en 

prijsopgave wordt in een later stadium, op basis van de gekozen opties, aan u kenbaar gemaakt. 

• De binnenafwerking van de dakkapellen is gelijk aan de afwerking van de dakelementen , dwz groene of bruine 

spaanplaat in het zicht. 

• Uitvoering van openslaande deuren en sectionaaldeur ipv kanteldeur is in aluminium. 


