
 

 

 

 

Persoonlijke Huisvesting Uitbreidings- en indelingsvarianten ANNO30 vrijstaand en halfvrijstaand 

 
Uitbreidings  
en indelings 

varianten 

 
Impressie 

 

Omschrijving 
(voor exacte uitvoering zie 

verkooptekening) 

 
VON 
prijs   

1 

Dak 
venster 
 

 

Aanbrengen van een Velux dakvenster met 
aftimmering aan binnenzijde op de tweede 
verdieping. 

€1.150 

2 Dakkapel 

 

Aanbrengen van een dakkapel op de tweede 
verdieping. De dakkapel wordt voorzien van een 
hardhouten kozijn met draai- kiepraam en een 
houten buitenbetimmering. Het geheel voorzien 
van een dekkend verfsysteem. De binnenzijde 
wordt voorzien van gipsplaten waarvan de 
naden worden dichtgezet.    

 
 
 

€7.500 

3 
Dakkapel 
XL 

 

Het plaatsen van een dakkapel op de eerste 
verdieping. De dakkapel wordt voorzien van een 
hardhouten kozijn met een draai- kiepraam en 
een houten buitenbetimmering. Het geheel 
voorzien van een dekkend verfsysteem. De 
binnenzijde wordt voorzien van gipsplaten 
waarvan de naden worden dichtgezet. 

 
 
 

€9.500 

4 Schuifpui  

 

Het bestaande kozijn in de achtergevel wordt in 
dezelfde uitvoering gewijzigd in een kozijn met 
een hardhouten schuifpui (2 schuifdelen) 
voorzien van isolerende beglazing. 

 
 

€500 

5 Trapkast 
Het realiseren van een trapkast. De trapkast wordt voorzien van een aansluitpunt 
met schakelaar voor verlichting. De onderzijde van de trap wordt niet nader 
afgewerkt. 

€1.500 

6 

Woonkamer 
verkleinen 
(alleen bij 
vrijstaand) 

 

Het verkleinen van de woonkamer over de 
volledige breedte aan de achterzijde van de 
woning met een diepte van 1,5 meter.  

 
 

€10.000 
minus 



 

 

 

 

7 

Extra ruime 
woonkamer/  
keuken XL 

 

Het bouwen van een geïsoleerde extra ruime 
woonkamer over de volledige breedte aan de 
achterzijde van de woning met een extra diepte 
van 1 meter. Deze verblijfsruimte wordt 
afgewerkt conform de technische omschrijving 
en voorzien van verwarming, elektra en 
ventilatie conform de geldende eisen.  
 
 

 
 
 

€10.000 

8 

Extra ruime 
woonkamer/  
keuken XXL 

 

Het bouwen van een geïsoleerde extra ruime 
woonkamer over de volledige breedte aan de 
achterzijde van de woning met een extra diepte 
van 2,5 meter. Deze verblijfsruimte wordt 
afgewerkt conform de technische omschrijving 
en voorzien van verwarming, elektra en 
ventilatie conform de geldende eisen. 

 
 
€22.000 

9 Veranda 

 

Het plaatsen van een houten veranda aan de 
achterzijde over de volledige breedte van de 
woning. Het platte dak uitgevoerd in hout met 
een lichtkoepel. De dakranden en onderzijde 
worden uitgevoerd in een buitenbetimmering 
(plaatmateriaal) voorzien van een dekkend 
verfsysteem. 

 
 
Prijs op 
aanvraag 

10 
Erker 
voorzijde 

 

Het plaatsen van een erker van circa 2,5 m1 
breed. De erker wordt samengesteld uit 
hardhouten kozijnen tot vloernivo voorzien van 
isolerende beglazing. Het platte dak wordt 
uitgevoerd in hout en geïsoleerd. Het plafond 
wordt afgewerkt met gipsplaten waarvan de 
naden worden dichtgezet. De dakranden worden 
uitgevoerd in een buitenbetimmering 
(plaatmateriaal). De kozijnen en 
buitenbetimmering worden voorzien van een 
dekkend verfsysteem. 

 
 
 
 
€7.500 

11 
Woon 
keuken  

 
 

     

Het realiseren van een woonkeuken met liggend 
raam aan de voorzijde en openslaande deuren 
aan de achterzijde. De woonkeuken heeft een 
afmeting van 3x6m. De wanden, vloeren en het 
plafond worden hetzelfde uitgevoerd en 
afgewerkt als de woonkamer in de Villa. Het 
platte dak  wordt voorzien van een houten of een 
betonnen (afhankelijk van gekozen variant) 
geisoleerde draagconstructie. Deze  wordt 
voorzien van een EPDM dakbedekking. Voor het 
afvoer van het water worden plakplaten met 
stadsuitloop verwerkt in de dakbedekking. De 
dakrand wordt afgewerkt met een afwerklijst. 
Aan de achterzijde openslaande deuren kleur wit 
aangebracht naar de achtertuin. 

 
 
 
 
 
 
 
€25.000 



 

 

 

 

12 Speelkamer  
 

 

 
 

Het realiseren van een speelkamer met een 
afmeting van 3x6m. De wanden, vloeren en het 
plafond worden hetzelfde uitgevoerd en 
afgewerkt als de woonkamer in de Villa. Het 
platte dak  wordt voorzien van een houten of een 
betonnen (afhankelijk van gekozen variant) 
geisoleerde draagconstructie. Deze  wordt 
voorzien van een EPDM dakbedekking. Voor het 
afvoer van het water worden plakplaten met 
stadsuitloop verwerkt in de dakbedekking. De 
dakrand wordt afgewerkt met een afwerklijst. 
Aan de voorzijde van de woning wordt een 
hardhouten kozijn met draaikiep raam kleur wit 
geplaatst. Aan de achterzijde wordt een 
hardhouten loopdeur kleur wit aangebracht naar 
de achtertuin. 

 
 
 
 
 
 
€25.000 

13 

Werkkamer/
bijkeuken/ 
berging 

 
 

 

Het realiseren van een een aanbouw met een 
afmeting van 3x6m verdeeld over twee ruimten 
voor een werkkamer, bijkeuken of inpandige 
berging. De wanden, vloeren en het plafond 
worden hetzelfde uitgevoerd en afgewerkt als de 
woonkamer in de Stadsvilla. Het platte dak  
wordt voorzien van een houten of een betonnen 
(afhankelijk van gekozen variant) geisoleerde 
draagconstructie. Deze  wordt voorzien van een 
EPDM dakbedekking. Voor het afvoer van het 
water worden plakplaten met stadsuitloop 
verwerkt in de dakbedekking. De dakrand wordt 
afgewerkt met een afwerklijst. Aan de achter- en 
voorzijde wordt een hardhouten loopdeur kleur 
wit met raam aangebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
€24.000 

14 Carport  

 

Het plaatsen van een houten carport aan de 
voorzijde van 3 meter breed. Het platte dak 
uitgevoerd in hout. De dakranden en onderzijde 
worden uitgevoerd in een buitenbetimmering 
(plaatmateriaal) voorzien van een dekkend 
verfsysteem. 

 
Prijs op 
aanvraag 



 

 

 

 

15 
Garage   
vrijstaand 

 
 

De garage wordt vrijstaand uitgevoerd met een 
afmeting van 3x6m. In de garage wordt de vloer 
uitgevoerd als een niet vrijdragende in het werk 
gestorte geïsoleerde vloer. De vloer wordt vlak 
afgewerkt. De wanden worden ongeisoleerd 
uitgevoerd in schoon metselwerk. Het plafond 
wordt onafgewerkt en het platte dak houten of 
een betonnen (afhankelijk van gekozen variant) 
geisoleerde draagconstructie. Deze  wordt 
voorzien van een EPDM dakbedekking. Voor het 
afvoer van het water worden plakplaten met 
stadsuitloop verwerkt in de dakbedekking. De 
dakrand wordt afgewerkt met een afwerklijst. Er 
is een lichtpunt en een dubbele 
wandcontactdoos aanwezig. De garagedeur 
wordt uitgevoerd in een plaatstalen kanteldeur in 
de kleur wit. 

 
 
 
 
 
 
€19.000 

16 

 
Garage   
 

 

 

De garage wordt geschakeld uitgevoerd met een 
afmeting van 3x6m. In de garage wordt de vloer 
uitgevoerd als een niet vrijdragende in het werk 
gestorte geïsoleerde vloer. De vloer wordt vlak 
afgewerkt. De wanden worden ongeisoleerd 
uitgevoerd in schoon metselwerk. Het plafond 
wordt onafgewerkt en het platte dak  houten of 
een betonnen (afhankelijk van gekozen variant) 
geisoleerde draagconstructie. Deze  wordt 
voorzien van een EPDM dakbedekking. Voor het 
afvoer van het water worden plakplaten met 
stadsuitloop verwerkt in de dakbedekking. De 
dakrand wordt afgewerkt met een afwerklijst. Er 
is een lichtpunt en een dubbele wandcontact 
doos aanwezig. De garagedeur wordt uitgevoerd 
in een plaatstalen kanteldeur in de kleur wit. 

 
 
 
 
 
 
 
€16.000 

17 

Garage met 
dubbele 
sectionaal 
deuren 

De garagedeur (stalen kanteldeur) uitvoeren als dubbele openslaande deuren. 

 
 
€2.500 

18 Berging 
Het plaatsen van een ongeïsoleerde prefab houten buitenberging afmeting 3 x 2m. 
De berging wordt voorzien van behandelde vuren houten rabatdelen geschikt voor 
buitentoepassing. De vloer is uitgevoerd in beton zonder nadere afwerking. 

€5.500 

19 

Schoor- 
steen 
zijgevel 
 

 

Bij de stadsvilla’s is het mogelijk om een 
gemetselde schoorsteen te realiseren als 
architectonische verfraaiing of als rookkanaal voor 
de haard. 

€4.500 



 

 

 

 

20 

Voordeur  
in de voor-
gevel 

 

De voordeur in de voorgevel in plaats van in de 
zijgevel. De toilet verplaatst verder in de woning. 
De entrée wordt hierdoor groter. 

 
nihil 

21 
Entresol op 
de zolder 

Een extra verdieping in uw woning. Deze kunt u gebruiken als bergzolder. Een 
vlizotrap vanuit de overloop op de zolder geeft toegang. 

Prijs op 
aanvraag 

22 

Zolder vrij 
indeelbaar 
(alleen bij 
vrijstaand) 

De binnenwanden, deuren met kozijnen, vloerverwarming vervallen. De 
elektrische installatie wordt uitgevoerd zoals ruimte 2.01 zolder uit de afwerkstaat. 

€5.000 
minus 

23 

Zwembad   
bouwkundig 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Het aanleggen van een bouwkundig skimmer folie 
zwembad met de waterafmetingen ±8.0m¹ x 
±4.0m¹ en een waterdiepte van ±1.5m¹ zoals 
onderstaand beschreven. Deze wordt voorzien 
van een betonnen vloer met bewapening en 
afgewerkt met egaline voor een strak folie 
resultaat. Uitgraafwerkzaamheden zijn niet 
inbegrepen. De wanden worden verankerd aan de 
vloer en gemetseld met betonblokken. Later 
worden de wanden gestuukt wat een 
hoogwaardige en gladde afwerking zal 
waarborgen. De wanden en vloer worden eerst 
voorzien van een scheidingsvlies waarna de 
gewapende “super” folie op maat in het bad wordt 
gelast. Het bad wordt afgebouwd met kunststof 
afbouwdelen in kleur. Het zwembad wordt 
voorzien van 2 skimmers/2 
onderwaterschijnwerpers 300W/4 inspuiters/1 
bodemput/1 stofzuigaansluiting. De filtering 
gebeurt middels een zandfilter met bijbehorende 
filterpomp aangesloten met hogedruk PVC. 
Tevens worden het zwembad voorzien van een 
PE-Thermodeck afdekking met een degelijke duo 
oprolinrichting. De inlooptrap bestaat uit een 2-
delige RvS A4 inlooptrap. Verder zijn er diverse 
bouwkundige, technische en installatie-
optiemogelijkheden om van uw zwembad een 
waar zwemparadijs te maken.  Alle gebruikte 
producten en materialen zijn uitsluitend A-merken 
en van hoogwaardige kwaliteit. 

€30.000 

24 

Italiaanse 
luxe design 
keuken 
Varenna  
My Planet 
(alleen bij 
half-
vrijstaand) 

 
 

 

My Planet interpreter het verlangen naar gemak 
en eenvoud. Een sensatie voorgesteld met nieuwe 
onderdelen zoals handgrepen en werkbladen in 
verschillende diktes, het gebruik van lichtpanelen 
voorzien van wit en donker grenen. Technisch 
geavanceerde oplossingen en design 
componenten staan garant voor originele 
composities. In  de Villa wordt geleverd, 
gemonteerd en aangesloten deze luxe keuken van 
het Italiaanse fabricaat Varenna model “My 
Planet” inclusief keukenkraan, spoelbak, 
afzuigunit,  gaskookplaat, koelkast, vaatwasser en 
oven/ magnetron en een bargedeelte. 
Onderstaand een schetsmatige impressive van de 
opstelling van de keuken.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
€5.000 

 
 



 

 

 

 

 

 


