
 

 

DUO woning 
 
De Barli Base DUO is een prefab woning voor 1 en 2 persoons huishoudens die in 2 
bouwlagen met binnentrap uitgevoerd wordt. Iedere woning heeft de mogelijkheid voor een 
eigen buitenruimte. Het bijzondere aan deze woning is een compacte woning met een 
doordachte indeling waardoor er veel ruimtelijke beleving ontstaat.   
 
Hieronder enkele foto’s van de buitenzijde. De woning isvoorzien van verschillende 
geveldelen om verschillende mogelijkheden aan te geven. 
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Richtprijzen 
 
 
In dit hoofdstuk zijn richtprijzen van de DUO woning opgenomen op basis van een grotere 
serie. Indien gewenst kan dit nader uitgewerkt worden. 
 

 

Richtprijzen per woning (obv > 25 woningen)   

  

Barli Base 2 bouwlagen ca 50m2 (tussenwoning) , af fabriek 
inclusief elektra radiatoren en elektraboiler en houten 
gevelafwerking 

€ 58.600,00 

  

Opties indeling  

Optie 1: Meerprijs deur + wand tussen hal en woonkamer € 675,00 

Optie 2: Meerprijs deur wand en deur trapkast € 730,00 

Optie 3: Meerprijs deur + wand tussen slaapkamer 1 en overloop € 850,00 

Optie 4: Meerprijs deur + wand tussen slaapkamer 2 en overloop € 675,00 

  

Opties installatie  

Meerprijs Ecolution all-electric warmtepomp met vloerverwarming 
begane grond en radiatoren verdieping (exclusief subsidie*) 

€ 5.500,00 

Meerprijs 4 pv panelen € 1.500,00 

  

Stelposten  

Stelpost keuken € 1.200,00 

Stelpost transport en plaatsing € 3.500,00 

Stelpost grondwerk en fundering (stelconplaten) € 1.250,00 

  

Opties eindwoning  

Meerprijs kopwoning links hout (hoge zijde) € 4.400,00 

Meerprijs kopwoning rechts/staal (lage zijde) € 3.200,00 

 

 
* Het ISDE subsidiebedrag heeft betrekking op het Ecolution systeem en dient door opdrachtgever 

zelf aangevraagd te worden bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dit is geen 
zekerheid en Barli B.V. kan niet garant staan voor de toekenning van deze subsidie. 

 
Bovenstaande bedragen zijn exclusief ontwerp, planontwikkeling en bouwaanvraagkosten, aansluiten 
nutsvoorzieningen, bergingen en btw. Basisprijs woning conform de beknopte technische omschrijving 
welke opgenomen is in dit document. De meerprijzen en stelposten zijn niet opgenomen in de basisprijs 
van de woning. Dit is geen offerte, deze kan in onderling overleg wel aangeleverd worden.  

 
 


