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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u de optielijst ruwbouw van uw nieuwbouwwoning in Helpermaar te Groningen.
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf bv
Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv uit Groningen zal uw woning gaan
bouwen. Rottinghuis behoort tot de grotere bouwbedrijven in het noorden
en is actief in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw, woningverbetering
en bouwservice en onderhoud. We bouwen in eigen beheer, voor derden
en voor zusterbedrijven binnen VolkerWessels.
Benieuwd naar wie wij zijn en wat wij doen? Scan de QR-code
hiernaast voor onze bedrijfsfilm of ga naar www.rottinghuis.nl.

QR-code bedrijfsfilm
Rottinghuis

Uw keuze in de ruwbouw opties
Indien u opties uit deze optielijst toe wilt passen bij uw woning, dient u dit aan te geven bij het
tekenen van uw koopaannemingsovereenkomst. U kunt dit doen door uw gegevens en de toe te
passen optie(s) in te vullen in de optielijst. Met het ondertekenen van de koopaannemingsovereenkomst en de ingevulde optielijst bevestigd u het toepassen van deze opties. Uw makelaar
zal u hierover verder informeren en adviseren.
Met uw keuze voor deze optie(s) kan de engineering en de productie van de diverse onderdelen
van uw woning tijdig worden opgestart.
Uw keuze in de afbouwopties
Naast deze optielijst ruwbouw ontvangt u een optielijst afbouw. Zodra 70% van de woningen in
het desbetreffende deelplan van Signatuur is verkocht, wordt u uitgenodigd voor een
kopersgesprek en een informatieavond.
Tijdens het kopersgesprek met uw kopersbegeleider worden uw vragen, wensen en keuzes
voor de afbouwopties van uw woning met u doorgesproken. Ter voorbereiding hierop
vragen we u om alvast kennis te nemen van de optielijst. Tevens ontvangt u tijdens het
gesprek uitleg over de showroomprocedures en een aantal overige zaken die van belang
zijn.
Tijdens de informatieavond wordt u geïnformeerd over het bouwproces en de algemene zaken
van het project. Tevens kunt u deze avond kennismaken met uw toekomstige buren en is er
volop ruimte om eventuele vragen te stellen.
Vragen?
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u
vragen over het vervolgtraject of over de stand van de verkoop? Neem dan gerust contact op met
uw makelaar.
Met vriendelijke groet,
R. (Rudmer) Gietema
Kopersbegeleider Rottinghuis’ Aannemingbedrijf bv
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Ruwbouwopties

B010

Uitbreiden van de begane grond en eerste verdieping met 1200 mm
aan de achterzijde van de woning

Prijs inclusief 21%
btw

c

€ 31.775,00

c

€ 42.485,00

B040

c
Het leveren en monteren van dubbele tuindeuren in de achtergevel
Het leveren en monteren van dubbele tuindeuren met een zijraam in de
achtergevel conform de verkooptekeningenen. De materialisatie en
kleurstelling van de tuindeuren zijn gelijk aan de rest van de gevelkozijnen.
Inclusief vervallen standaard gevelkozijn.

€ 1.000,00

B050

c
Het leveren en monteren van een schuifpui in de achtergevel
Het leveren en monteren van een houten schuifpui breed conform de
verkooptekeningenen. De materialisatie en kleurstelling van de schuifpui
zijn gelijk aan de rest van de gevelkozijnen. De schuifpui is alleen vanaf de
binnenzijde van de woning af te sluiten. Inclusief vervallen standaard
gevelkozijn.

€ 1.265,00

Het uitbreiden van de woning door middel van een verlenging van de
keuken/eetkamer en woonkamer van circa 1200 mm conform de
verkooptekeningen. De afwerking van de vloer, de wanden en het plafond
zijn gelijk aan de rest van de woonkamer. Inclusief een extra dubbele
wandcontactdoos en het verplaatsen van de basis installatie-voorzieningen
naar de posities conform de verkooptekeningen. Een uitbreiding van de
woonkamer is alleen mogelijk na goedkeuring van de welstand.
B015

Uitbreiden van de begane grond en eerste verdieping met 2400 mm
aan de achterzijde van de woning
Het uitbreiden van de woning door middel van een verlenging van de
keuken/eetkamer en woonkamer van circa 2400 mm conform de
verkooptekeningen. De afwerking van de vloer, de wanden en het plafond
zijn gelijk aan de rest van de woonkamer. Inclusief een extra dubbele
wandcontactdoos en het verplaatsen van de basis installatie-voorzieningen
naar de posities conform de verkooptekeningen. Een uitbreiding van de
woonkamer is alleen mogelijk na goedkeuring van de welstand.

Let op, in verband met de wettelijke eisen met betrekking tot vluchtroutes
is deze optie niet mogelijk in combinatie met het toepassen van een
spiltrap (optie B180).
B070

Dakterras op de derde verdieping

c

€ 16.375,00

Het realiseren van een dakterras conform de verkooptekeningen. Het
standaard raamkozijn wordt hierbij gewijzigd in een naar buiten draaiende
deur en geeft middels een opstap toegang tot het dakterras. Er wordt een
stalen hekwerk en waar aangegeven een privacyscherm toegevoegd. Op
het dak wordt drukvaste isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden 50 x 50 cm betontegels aangebracht. De randstroken worden met grind afgewerkt. Aan de gevel komt een
buitenlichtpunt, aangesloten op een schakelaar.
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B080

Extra raam in zijgevel begane grond (alleen mogelijk voor
hoekwoningen)
Het leveren en monteren van een extra gevelkozijn conform de verkooptekeningenen. De materialisatie en kleurstelling van het kozijn zijn gelijk
aan de rest van de gevelkozijnen.

B080-HOEK

Hoekwoning - geheel als vast glas uitgevoerd

c

€ 1.950,00

B108

Indeling derde verdieping met een badkamer

c

€ 16.900,00

c

€ 745,00

c

€ 1.125,00

c

€ 2500,00

Op de derde verdieping wordt een badkamer gerealiseerd conform de
verkooptekeningen. Inclusief alle benodigde installatietechnische en
bouwkundige aanpassingen. De badkamer wordt voorzien van het
standaard tegelwerk conform de Technische Omschrijving en wordt
voorzien van een douche en twee wastafels.
B120

Kiepraam begane grond voorgevel
Het leveren en monteren van een kiepraam conform de
verkooptekeningenen. De materialisatie en kleurstelling van het kiepraam
is gelijk aan de rest van de gevelkozijnen.

B130

Kiepraam eerste verdieping achtergevel
Het leveren en monteren van een kiepraam conform de verkooptekeningenen. De materialisatie en kleurstelling van het kiepraam zijn
gelijk aan de rest van de gevelkozijnen.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het dichtleggen van de
vide (optie B025)

B025

Het dichtleggen van de vide
Het dichtleggen van de vide door middel van het plaatsen van
betonvloeren. De afwerking van de vloer en het plafond zijn gelijk
aan de rest van de keuken/eetkamer en woonkamer. Inclusief
het verplaatsen van de installatievoorzieningen comform de
verkooptekeningen.
Let op, indien u kiest voor het verlengen van de begane grond en
eerste verdieping met 2400 mm (optie B015), dient u tevens optie
B025-MV te kiezen.
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Woonthema's
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Het aanpassen van onderstaande indelingsvarianten of het combineren
van deze varianten met de bouwkundige opties is vanuit het Bouwbesluit
en de toegepaste bouwmethodiek niet zonder meer mogelijk. Eventuele
varianten of wijzigingen hierin zullen daarom individueel worden
beoordeeld.
W-010

Woonthema Familiehuis (zonder uitbouw)

c

€ 49.470,00

Het wijzigen van de indeling van de woning conform de verkooptekeningenen. Op de begane grond wordt een vergrote hal met trapkast
toegepast. Op de eerste verdieping wordt de vide dichtgelegd en wordt
aan de voorzijde een werkruimte gerealiseerd. Op de tweede verdieping
wordt de badkamer vergroot met een alternatieve indeling en een dubbele
wastafel. Op de derde verdieping worden twee slaapkamers, een
dakterras, een extra badkamer en een technische ruimte gerealiseerd. De
afwerking van de vloer, de wanden en het plafond zijn gelijk aan de rest
van de woning. Inclusief de benodigde basis installatievoorzieningen
conform de verkooptekeningen. In de extra badkamer en in de vergrote
badkamer wordt het standaard sanitair en tegelwerk conform de
verkooptekeningen en de Technische Omschrijving toegepast.
W-010-1200

Familiehuis met uitbouw 1200 mm. Inclusief kantoor op de begane grond
en overloop op de eerste verdieping en bijbehorende
installatievoorzieningen conform verkooptekening)

c

€ 88.200,00

W-010-2400

Familiehuis met uitbouw 2400 mm. Inclusief kantoor op de begane grond
en overloop op de eerste verdieping conform verkooptekening. Inclusief
tweede ventilatiebox in verband met een toegenomen capiteitsvraag door
het vergrote vloeroppervlak.

c

€ 100.500,00

W-020

Woonthema Vrijheid (zonder uitbouw)

c

€ 49.450,00

Het wijzigen van de indeling van de woning conform de verkooptekeningenen. Op de begane grondt wordt een spiltrap (kleur RAL 7043 donkergrijs) en een verbrede hal toegepast. De standaard trap vervalt en
de overige trappen worden aangepast in verband met een gewijzigde
looprichting. De keukenopstelling zit aan de voorzijde van de woning. De
eerste verdieping is ongewijzigd (m.u.v. de spiltrap). Op de tweede
verdieping worden twee slaapkamers, een overloop en een gewijzigde en
vergrote open badkamer toegepast. De badkamer is voorzien van twee
douches, een bad en twee wastafels en het standaard tegelwerk conform
de Technische Omschrijving. Op de derde verdieping wordt een dakterras,
een werkruimte, een overloop en een technische ruimte gerealiseerd. In
de overloop worden installatievoorzieningen voor een pantry gerealiseerd.
De afwerking van de vloer, de wanden en het plafond zijn gelijk aan de
rest van de woning. Inclusief de benodigde basis installatievoorzieningen
conform de verkooptekeningen.
Let op, in verband met de wettelijke eisen met betrekking tot vluchtroutes
is het toepassen van een spiltrap niet mogelijk in combinatie met het
toepassen van een schuifpui (optie B050).
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W-020-KA

Vrijheid met keuken aan achterzijde woning

c

€ 50.890,00

W-020-KA-VV

Vrijheid met keuken aan achterzijde woning en zonder vide (spiltrap
vervalt)

c

€ 36.870,00

c

€ 81.200,00

c

€ 91.900,00

c

€ 83.850,00

Werk en Leef met uitbreiden begane grond en eerste verdieping met 1200 c
mm. De totale uitbouw is daarmee 2400 mm ten opzichte van de basis
plattegrond.

€ 96.800,00

W-020-1200

Vrijheid met uitbreiden begane grond en eerste verdieping met 1200 mm

W-020-2400

Vrijheid met uitbreiden begane grond en eerste verdieping met 2400 mm

W-030

Woonthema Werk en Leef

Prijs inclusief 21%
btw

Het wijzigen van de indeling van de woning conform de verkooptekeningenen. De begane grond wordt verlengd met 1200 mm aan de
achterzijde. De vide wordt dichtgelegd en er worden drie werkruimtes
gerealiseerd. De keukenopstelling wordt verplaatst naar de eerste
verdieping. Op de tweede verdieping wordt een separaat toilet
gerealiseerd en wordt er een bad toegevoegd aan de badkamer. De kleine
slaapkamer op de tweede verdieping vervalt in verband met de toegang
naar het toilet en de naastgelegen slaapkamer. Op de derde verdieping
wordt een dakterras, een badkamer, een technische ruimte en een
slaapkamer gerealiseerd. De afwerking van de vloer, de wanden en het
plafond zijn gelijk aan de rest van de woning. Inclusief de benodigde basis
installatievoorzieningen conform de verkooptekeningen. In de extra
badkamer wordt het standaard sanitair en tegelwerk conform de
verkooptekeningen en de Technische Omschrijving toegepast.
W030-1200

Totaalbedrag gekozen opties
…………….
Door ondertekening van deze optielijst verleend de koper opdracht voor het uitvoeren van het geselecteerd meer- en
minderwerk uit deze lijst en de voor het project geldende voorwaarden.

Naam

:

Datum

:

Plaats

………………………………………………………………
………………………………………………………………
: ………………………………………………………………

Handtekening

:

………………………………………………………………
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