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Optielijst ruwbouw
Inclusief keuzeformulier

Elix, Kerckebosch-Zeist
Nieuwbouw 14 woningen
deellocatie Scheg 4 De Hout 

27-07-2020
Versie V1

Toelichting ruwbouwopties

Sluitingsdatum
Uw koperkeuzen dienen voor sluitingsdatum bekend te zijn. De sluitingsdatum wordt na de start verkoop 
vastgesteld en toegelicht tijdens de weerste collectieve werksessie.

Uitleg ruwbouwopties
Dit document omvat de ruwbouwopties en keuzes die u kunt maken in de eerste fase (Voorlopig Ontwerp) van 
het ontwerptraject. De aangeboden opties, inclusief mogelijke aanvullingen hierop, worden tijdens de eerste 
collectieve werksessie door MIX architecten toegelicht zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. MIX 
architecten zal u vervolgens begeleiden in het maken van uw keuzes in de individuele ontwerpsessie. De 
afbouwopties worden in een latere fase van het ontwerptraject in gesprek met onze kopersbegeleider bepaald. 
Zie de Routeplanner in de technische toelichting voor het ontwerpproces.

Onderliggende documenten
De basiswoningen worden uitgevoerd conform het verkoopboekje van MIX architecten d.d. 01-07-2020 en de 
technische toelichting d.d. 24-07-2020. Indien daar van af wordt geweken zal dit in de beschrijvingen van de 
ruwbouwopties worden toeglicht.

Invulformulier
Het bijgevoegd invulformulier van de opties gaat u samen met de architect invullen tijdens uw individuele 
ontwerpsessie. Opties met betrekking tot aantallen, zoals buitenkozijnen, binnenwanden en binnendeuren 
hebben als vertrekpunt de aantallen vernoemd in de technische toelichting. De definitieve aantallen t.b.v. het 
bepalen van uw koopsom zal na de ontwerpsessie met de architect worden bepaald. 

Opties in ontwikkeling
Een aantal opties met betrekking tot de gevel dienen nog verder uitgewerkt te worden in het vervolg van het 
ontwerptraject. Dit omvat de opties zoals de screens, luiken en de glazen balustrade van de dakterrassen. 
Hierover zullen wij u nader berichten.

Voorbehoud omgevingsvergunning
Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van de goedkeuring omgevingsvegunning door gemeente 
Zeist.

Facturatie optieprijzen
Aangezien de ruwbouwopties worden bepaald alvorens wij met u de aannemingsovereenkomst sluiten worden 
de ruwopties verwerkt in de aanneemsom van uw woning. 
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1 Volume-uitbreiding

Optiecode Artikel Technische omschrijving Paginanummer 
Optieboekje

Prijs 
(Incl. BTW)

1.1 1 extra module vrijstaande woning  (nr. 9 en 12)

               nr. 9                                          nr. 12

De eerste en/of tweede verdieping van de vrijstaande woning wordt 
vergroot met een extra module met een binnenmaat van ongeveer 5,64 
bij 2,95 meter. De kozijnen in de kopgevel worden verplaatst naar de 
uitbreidingsmodule. Twee extra M-kozijnen worden geplaatst in de 
zijgevel van de uitbreidingsmodule. De ruimte aangrenzend aan de 
uitbreidingsmodule wordt hierbij groter. Het turfdak met PV-panelen 
vervalt bij de keuze voor een module op de tweede verdieping. Bij de 
keuze voor een extra module op de eerste verdieping verplaatst het 
turfdak zich naar het dak van de desbetreffende uitbreiding. 
Aan de binnenzijde worden twee extra dubbele wandcontactdozen, één 
extra lichtpunt en één extra ventilatieconvector geplaatst. Op de 
uitbreiding worden de evt. extra benodigde PV-panelen geplaatst voor 
het behalen van EPC 0,0 en bovendien voorzien van de benodige 
ventilatieroosters in de ramen. In overleg met de architect kunnen in de 
uitbreiding binnenwanden en binnendeuren worden gerealiseerd 
conform de geldende meerprijzen. Afwerking en materialisatie van de 
optie is conform de technische toelichting. De optieprijs is per gekozen 
module.

Zie bouwnr. € 50.000

1.2 Twee extra modules rijwoning  (Bouwnr. 1, 2 en 4)

               nr. 1                                  nr. 2 en 4

Een extra woonlaag, oftewel opbouw, bestaande uit twee modules, 
wordt aan de woning toegevoegd. De opbouw heeft een binnenmaat van 
ongeveer 5,64 bij 5,70 meter. De  kopgevel van de opbouw wordt 
voorzien van één extra L-kozijn, één extra S-raam en één extra L-raam + 
S-raam gevelelement. Een extra trap wordt geplaatst op dezelfde locatie 
als de trap naar de eerste verdieping. Het geïsoleerde houten 
dakelement op de eerste verdieping wordt vervangen door een houten 
CLT vloer. Het dak van de uitbreiding wordt voorzien van een geïsoleerd 
houten dakelement. De woning krijgt een extra turfdak tweede 
verdieping. 
Aan de binnenzijde worden vier extra dubbele wandcontactdozen, twee 
extra lichtpunten en twee extra ventilatieconvectoren geplaatst. Op de 
uitbreding worden de evt. extra benodigde PV-panelen geplaatst voor 
het behalen van EPC 0,0 en voorzien van de benodige ventilatieroosters 
in de ramen. In overleg met de architect kunnen in de uitbreiding 
binnenwanden en binnendeuren worden gerealiseerd conform de 
geldende meerprijzen. Afwerking en materialisatie van de optie is 
conform de technische toelichting.

Zie bouwnr. € 125.000

1.3 Twee extra modules 2-onder-1 kapwoning 
(bouwnr. 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14)

Indien 3 extra modules gewenst zie optie 1.4

Een extra woonlaag, oftewel opbouw, bestaande uit twee modules, 
wordt aan de woning toegevoegd. De opbouw heeft een binnenmaat van 
ongeveer 5,64 bij 5,70 meter. De kopgevel van de opbouw wordt 
voorzien van één extra L-kozijn, één extra S-raam en één extra L-raam + 
S-raam gevelelement. Een extra trap wordt geplaatst op dezelfde locatie 
als de trap naar de eerste verdieping. Het geisoleerde houten 
dakelement op de eerste verdieping wordt vervangen door een houten 
CLT vloer. Het dak van de uitbreiding wordt voorzien van een geïsoleerd 
houten dakelement. De woning krijgt twee extra turfdaken op de tweede 
verdieping. 
Aan de binnenzijde worden vier extra dubbele wandcontactdozen, twee 
extra lichtpunten en twee extra ventilatieconvectoren geplaatst. Op de 
uitbreding worden de evt. extra benodigde PV-panelen geplaatst voor 
het behalen van EPC 0,0 en voorzien van de benodige ventilatieroosters 
in de ramen. In overleg met de architect kunnen in de uitbreiding 
binnenwanden en binnendeuren worden gerealiseerd conform de 
geldende meerprijzen. Afwerking en materialisatie van de optie is 
conform de technische toelichting.

Zie bouwnr. € 125.000
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1.4 Drie extra modules 2^1 kapwoning 
(bouwnr. 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14)

Indien 2 extra modules gewenst zie optie 1.3

Een extra woonlaag, oftewel opbouw, bestaande uit drie modules wordt 
aan de woning toegevoegd. De opbouw heeft een binnenmaat van 
ongeveer 5,64 bij 8,65 meter. De kopgevel van de opbouw wordt 
voorzien van één extra L-kozijn, één extra S-kozijn, één extra S-raam en 
één extra L-raam + S-raam gevelelement. Een extra trap wordt geplaatst 
op dezelfde locatie als de trap naar de eerste verdieping. Het 
geïsoleerde houten dakelement op de eerste verdieping wordt 
vervangen door een houten CLT vloer. Het dak van de uitbreiding wordt 
voorzien van een geïsoleerd houten dakelement. De woning krijgt een 
extra turfdak op de tweede verdieping. 
Aan de binnenzijde worden zes extra dubbele wandcontactdozen, drie 
extra lichtpunten en drie extra ventilatieconvectoren geplaatst. Op de 
uitbreding worden de evt. extra benodigde PV-panelen geplaatst voor 
het behalen van EPC 0,0 en voorzien van de benodige ventilatieroosters 
in de ramen. In overleg met de architect kunnen in de uitbreiding 
binnenwanden en binnendeuren worden gerealiseerd conform de 
geldende meerprijzen. Afwerking en materialisatie van de optie is 
conform de technische toelichting.

Zie bouwnr. € 165.000

2 Buitenruimten

Optiecode Artikel Technische omschrijving Paginanummer 
Optieboekje

Prijs 
(Incl. BTW)

2.1 Dakterras groot (1e verdieping) Op de eerste verdieping kan het trufdak in combinatie met een dakterras 
uitgevoerd worden. Het dakterras wordt voorzien van bamboe vlonders 
en heeft een afmeting van ongeveer 14 m2. De bestaande dakrand 
wordt verhoogd door middel van een glazen balustrade. In verband met 
de gestelde eisen wordt de exacte uitvoering van de glazen balustrade 
nader bepaald. Een strook van één meter turfdak blijft behouden om de 
uitstraling van de woning te behouden. Om het dakterras te bereiken 
wordt in het bestaande gevelelement een toegangsdeur gemaakt 
overeenkomstig de uitstraling van de woning. Het dakterras is via een 
kleine opstap bereikbaar. De overige materialisatie is gelijk aan de rest 
van de woning zoals omschreven in de technische toelichting.

7 € 20.000

2.2 Dakterras klein (2e verdieping) Op de tweede verdieping kan het trufdak in combinatie met een 
dakterras uitgevoerd worden. Het dakterras wordt voorzien van bamboe 
vlonders en heeft een afmeting van ongeveer 8,5 vierkante meter. De 
bestaande dakrand wordt verhoogd door middel van een glazen 
balustrade. In verband met de gestelde eisen wordt de exacte uitvoering 
van de glazen balustrade nader bepaald. Een strook van één meter 
turfdak blijft behouden om de uitstraling van de woning te behouden. 
Om het dakterras te bereiken wordt in het bestaande gevelelement een 
toegangsdeur gemaakt overeenkomstig de uitstraling van de woning. Het 
dakterras is via een kleine opstap bereikbaar. De overige materialisatie 
is gelijk aan de rest van de woning zoals omschreven in de technische 
toelichting.

7 € 17.000

2.3 Veranda Aan de zijde van de binnenplaats kan het bestaande overstek verruimd 
worden met een veranda. Het huidige overstek van de woning aan de 
zijde van de binnenplaats wordt verlengd met 2 meter, inclusief het 
daarop gelegen turfdak en het bamboe buitenplafond. Het plafond wordt 
voorzien van 2 geschakelde lichtpunten. De kolommen bestaan uit 
(samengestelde) bamboe kolommen en worden bevestigd op een 
betonnen fundering. De bestrating en de terrasafscheiding kan naar 
eigen inzicht gerealiseerd worden en is niet bij de optie inbegrepen. De 
overige materialisatie is gelijk aan de rest van de woning zoals 
omschreven in de technische toelichting. 

7 + 11 € 32.000

2.4 Afscheiding d.m.v. bloembakken Rondom de terrasafscheidingen van de woningen is er de mogelijkheid 
om plantenbakken in de stijl van de begane grond van de woning te 
plaatsen. De plantenbakken zijn ongeveer 40cm breed en 50cm hoog. 
Het frame van de plantenbakken is gemaakt van hardhout en voorzien 
van worteldoek en exclusief beplanting. De optieprijs van de 
bloembakken is per strekkende meter.

11 € 500
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2.5 Afscheiding terras (exclusief bloembakken) Aan (beide) zijde van het terras, grenzend aan de binnentuin, kan een 
afscheiding gemaakt worden (Op de afbeelding is de afscheiding aan 1 
zijde getekend). De afscheiding bestaat uit vier samengestelde bamboe 
kolommen van elk 11,5 x 8 centimeter in doorsnede en ongeveer 2,5 
meter hoog. De terrasafscheiding kan in combinatie met bamboe 
plantenbakken uitgevoerd worden. De optieprijs is exclusief bamboe 
plantenbakken.

11 € 3.500

2.6 Pergola (exclusief bloembakken) Aan (beide) zijde van het terras, grenzend aan de binnentuin, kan een 
pergola gemaakt worden Op de afbeelding is de afscheiding aan 1 zijde 
getekend). De pergola bestaat uit vier samengestelde bamboe 
kolommen en liggers van elk 11,5 x 8 centimeter in doorsnede en 
ongeveer 2,5 meter hoog. De pergola wordt constructief bevestigd aan 
de woning en voorzien van een extra kolom in het midden van het terras. 
De pergola kan in combinatie de bamboe plantenbakken uitgevoerd 
worden.

11 € 7.500

2.7 Zitje Op elke gewenst plek aan de woning kan een zitje gemaakt worden 
uitgevoerd in de stijl van de woning en de optionele plantenbakken. Het 
zitelement heeft een hoogte van 50 centimeter en is 40 centimeter diep 
en kan in elk gewenste breedte geleverd worden. Het zitje kan ook in 
combinatie met de bamboe bloembakken uitgevoerd worden zodat de 
terrasafscheiding onderbroken wordt. De optieprijs van de zitjes is per 
strekkende meter.

7 € 600

3 Gevels
Voor het veranderen van getekende kozijnen en ramen in een andere afmeting wordt het verschil in meerprijs tussen de kozijnen verrekend

Optiecode Artikel Technische omschrijving Paginanummer 
Optieboekje

Prijs 
(Incl. BTW)

Vast kozijn in plaat van dicht element:
3.1 Meerprijs S-kozijn 10 € 1.300
3.2 Meerprijs M-kozijn 10 € 1.600
3.3 Meerprijs L-kozijn 10 € 2.100

Kiepraam in plaat van dicht element:
3.11 Meerprijs S-raam 10 € 1.800
3.12 Meerprijs M-raam 10 € 2.100
3.13 Meerprijs L-raam 10 € 2.400

in plaats van L-raam + S-raam kopgevels:
3.21 Terras- / Dakgevel: L-raam + M-raam 10 € 300
3.22 Terras- / Dakgevel: L-raam + L-raam 10 € 600

4 Woningindeling
Aanvullende interieuropties te kiezen tijdens de afbouwfase

Optiecode Artikel Technische omschrijving Paginanummer 
Optieboekje

Prijs 
(Incl. BTW)

4.1 Woningindeling met langstrap rijwoningen
(bouwnr. 1, 2 en 3)

     Begane grond              Eerste verdieping

In plaats van de basisinrichting van de woning zoals getekend op de 
verkooptekeningen kan er gekozen worden voor een indelingsvariant 
uitgevoerd met een langstrap. De woningindeling verandert hiermee 
zowel op de begane grond als op de 1e verdieping. Indien gekozen wordt 
voor een extra verdieping (optie 1.2) verandert ook de indeling van de 
optie. De optieprijs is inclusief eventuele extra binnenwanden en -deuren 
en een grote badkamer zoals getekend op de plategrond. Wijzigingen in 
kozijnen t.o.v. van de basisvariant worden verrekend conform 
optieprijzen in dit document.

€ 10.000
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4.2 Woningindeling met dwarstrap 2^1 kapwoning 
(bouwnr. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14)

     Begane grond              Eerste verdieping

In plaats van de basisinrichting van de woning zoals getekend op de 
verkooptekeningen kan er gekozen worden voor een indelingsvariant 
uitgevoerd met een dwarstrap. De woningindeling verandert hiermee 
zowel op de begane grond als op de 1e verdieping. Indien gekozen wordt 
voor een extra verdieping (optie 1.3 of 1.4) verandert ook de indeling 
van de optie. De optieprijs is inclusief eventuele extra binnenwanden en -
deuren en een grote badkamer zoals getekend op de plattegrond. 
Wijzigingen in kozijnen t.o.v. van de basisvariant worden verrekend 
conform optieprijzen in dit document.

€ 30.000

4.3 Woningindeling met dwarstrap vrijstaande 
woningen (bouwnr. 9 en 12)

     Begane grond              Eerste verdieping

In plaats van de basisinrichting van de woning zoals getekend op de 
verkooptekeningen kan er gekozen worden voor een indelingsvariant 
uitgevoerd met een dwarstrap. De woningindeling verandert hiermee 
zowel op de begane grond als op de 1e verdieping. De optieprijs is 
inclusief eventuele extra binnenwanden en -deuren en een grote 
badkamer zoals getekend op de plattegrond. Wijzigingen in kozijnen 
t.o.v. van de basisvariant worden verrekend conform optieprijzen in dit 
document.

€ 30.000

4.4 Verplaatsen binnenwanden De binnenwanden zoals omschreven in de technische toelichting zijn vrij 
te verplaatsen, met uitzondering van enkele wanden die een dragende 
functie hebben. In het gesprek met de architect zal er gekeken worden 
welke wanden dragend worden uitgevoerd. Indien de hoeveelheid 
strekkende meter binnenwand wordt vergroot zal dit verrekend worden 
met de meerprijzen zoals hieronder beschreven.

geen extra 
kosten

4.5 Extra verdiepingshoge wand gips sausklaar, per 
strekkende meter

In overleg met de architect gaat u bepalen hoe u de woning wilt indelen. 
Indien u meer strekkende meter binnenwand wilt realiseren dan in de 
basiswoning is ingetekend wordt er een meerpijs per strekkende meter 
gerekend.

€ 550

4.6 3s vuren plaat ipv gips sausklaar per strekkende 
meter, per wandzijde

De niet-dragende wanden in de woning worden standaard afgewerkt 
met sausklaar afgewerkte gipsplaten. Voor een uitstraling gelijkwaardig 
aan de CLT binnenspouwbladen kunt u kiezen voor triplex beplating van 
vurenhout.

€ 60

4.7 Extra binnendeur Plaatsen van extra binnendeur. Uitvoering conform omschrijving 
technische toelichting.

€ 450

4.8 Laten vervallen binnenwand, per strekkende meter Indien er voor een indeling wordt gekozen die kleiner is dan de 
basisvariant wordt het verschil in strekkende meter binnenwand in 
minder gebracht.

-€ 150

4.9 Laten vervallen binnendeur, per stuk Indien er voor een indeling wordt gekozen die kleiner is dan de 
basisvariant wordt het verschil in strekkende meter binnenwand in 
minder gebracht.

-€ 100
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Invulformulier ruwbouwopties
Project 14 won. Elix, Kerckebosch-Zeist.
Datum 24-07-2020
Versie V1

Handtekening voor akkoord

Naam:

Bouwnummer:

Datum ontwerpsessie:

Aantallen per optie vermelden Datum:

Omschrijving Prijs
1 Volume-uitbreiding
1.1 Extra modules vrijstaande woning (nr. 9 en 12)
1.2 Extra modules rijwoning (Bouwnr. 1, 2 en 4)
1.3 Twee extra modules 2-onder-1 kapwoning (bouwnr. 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14)Indien 3 extra modules gewenst zie optie 1.4
1.4 Drie extra modules 2^1 kapwoning (bouwnr. 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14)Indien 2 extra modules gewenst zie optie 1.3

2 Buitenruimten
2.1 Dakterras groot (1e verdieping) 
2.2 Dakterras klein (2e verdieping)
2.3 Veranda
2.4 Afscheiding d.m.v. bloembakken
2.5 Afscheiding terras (exclusief bloembakken)
2.6 Pergola (exclusief bloembakken) 
2.7 Zitje

3 Gevels
Vast kozijn in plaat van dicht element:

3.1 Meerprijs S-kozijn 
3.2 Meerprijs M-kozijn
3.3 Meerprijs L-kozijn

Kiepraam in plaat van dicht element:
3.11 Meerprijs S-raam
3.12 Meerprijs M-raam
3.13 Meerprijs L-raam

in plaats van L-raam + S-raam kopgevels:
3.21 Terras- / Dakgevel: L-raam + M-raam
3.22 Terras- / Dakgevel: L-raam + L-raam

4 Woningindeling
Aanvullende interieuropties te kiezen tijdens de afbouwfase

4.1 Woningindeling met langstrap (rijwoningen)
4.2 Woningindeling met dwarstrap (2^1 kappers)
4.3 Woningindeling met dwarstrap (vrijstaande woningen)
4.4 Verplaatsen binnenwanden 
4.5 Extra verdiepingshoge wand gips sausklaar, per strekkende meter
4.6 3s vuren plaat ipv gips sausklaar per strekkende meter, per wandzijde
4.7 Extra binnendeur
4.8 Laten vervallen binnenwand, per strekkende meter
4.9 Laten vervallen binnendeur, per stuk

Totaalbedrag opties
Bedrag basiswoning

Totaalprijs basiswoning inclusief ruwbouwopties € 0,00


