Optielijst twee-onder-een-kapwoningen type Aster en Anemoon bnr 75 t/m 80
Singels 2 | Voorhout
Belangrijk is dat de woning voor u passend is. Daarom zijn er diverse opties mogelijk, waarvan we een aantal hieronder weergeven.

Opties twee-onder-een-kapwoningen type Anemoon en Aster
Algemeen
triple glas in alle buitenkozijnen
vlonder aan het water (standaard bij bnr 75)
Begane grond
uitbouw van 1,2m diepte aan de achterzijde van de woning
uitbouw van 2,2m diepte aan de achterzijde van de woning
daklicht in uitbouw van 2,2m
keuken naar de voorzijde van de woning
extra openslaande deuren aan de achterzijde
Eerste verdieping
inloopkast in slaapkamer 1
samenvoegen slaapkamers 2 en 3
vergroten van de badkamer
extra raamkozijn in de zijgevel bij slaapkamer 1
extra raamkozijn in de zijgevel bij slaapkamer 3
Tweede verdieping
extra kamer aan de voorzijde van de woning
extra kamer aan de achterzijde van de woning
twee extra kamers
tweede badkamer
extra toiletruimte
vliering
Dak opties
dakkapel aan de achterzijde van de woning
dakraam/dakramen aan de achterzijde van de woning
dakraam/dakramen aan de zijgevel van de woning
(extra) zonnepanelen op het dak
Deze optielijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.
De defintieve optielijst zal volgen ten tijde van de defintieve verkoop.

verkoopprocedure
- Op woensdag 19 december vindt de presale plaats van de 6 twee-onder-een-kappers, 30 eengezinswoningen en 1 vrijstaande woning.
- Na de presale is het mogelijk om alvast de woning(-en) van uw voorkeur aan ons door te geven middels de inschrijflink op de website. De
woningen kunnen voor de definitieve start verkoop al onder optie komen.
- Heeft u zich ingeschreven voor de woning van uw voorkeur, maar (nog) geen woning toegewezen gekregen? Dan komt u automatisch op de
reservelijst.
- Het inschrijfformulier is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier vermelde
persoon/ personen op het opgegeven woonadres voor een woning in aanmerking kan/kunnen komen. (Echt)paren die samen een woning
willen kopen, dienen het formulier samen in te vullen.

19/12/2018

Optielijst vrijstaande woningtype Pioenroos bnr 81
Singels 2 | Voorhout
Belangrijk is dat de woning voor u passend is. Daarom zijn er diverse opties mogelijk, waarvan we een aantal hieronder weergeven.

Opties vrijstaande woning
Algemeen
triple glas in alle buitenkozijnen
vlonder aan de achterzijde van de tuin
Begane grond
uitbouw van 1,2m diepte aan de achterzijde van de woning
uitbouw van 2,2m diepte aan de achterzijde van de woning
daklicht in uitbouw van 2,2m
erker aan de voorgevel
keuken naar de voorzijde van de woning
extra openslaande deuren aan de achterzijde
Eerste verdieping
inloopkasten in slaapkamer 1 en 2
slaapkamer 3 op de plek van de badkamer en de badkamer aan de zijgevel
badkamer naar de zijgevel en vergroten slaapkamer 2 over de gehele breedte
extra doucheruimte
extra raamkozijn in de zijgevel bij slaapkamer 1
extra raamkozijn in de zijgevel bij de badkamer
Tweede verdieping
extra kamer aan de voorzijde van de woning
extra kamer aan de achterzijde van de woning
twee extra kamers
extra badkamer ter plaatse van de puntgevel
vliering
Dak opties
dakkapellen aan de zijgevels van de woning
dakraam/dakramen aan de zijgevels van de woning
dakraam/dakramen aan de zijgevel van de woning
extra zonnepanelen op het dak
Deze optielijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.
De defintieve optielijst zal volgen ten tijde van de defintieve verkoop.

verkoopprocedure
- Op woensdag 19 december vindt de presale plaats van de 6 twee-onder-een-kappers, 30 eengezinswoningen en 1 vrijstaande woning.
- Na de presale is het mogelijk om alvast de woning(-en) van uw voorkeur aan ons door te geven middels de inschrijflink op de website. De
woningen kunnen voor de definitieve start verkoop al onder optie komen.
- Heeft u zich ingeschreven voor de woning van uw voorkeur, maar (nog) geen woning toegewezen gekregen? Dan komt u automatisch op de
reservelijst.
- Het inschrijfformulier is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier vermelde
persoon/ personen op het opgegeven woonadres voor een woning in aanmerking kan/kunnen komen. (Echt)paren die samen een woning
willen kopen, dienen het formulier samen in te vullen.

19/12/2018

