
Koperskeuzelijst ten behoeve van woningbouwproject
4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Broeckgouw te Edam-Volendam
d.d. 26 september 2014

Woningtype:

Deze formulieren met de betreffende tekeningen retourneren vóór het in de 
sluitingsdatalijst genoemde weeknummer naar:

HSB Bouw B.V.
Postbus 8 1130 AA  Volendam
Telefoon: 0299-398900
Fax: 0299-398950

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
Wijzigingen van het BTW-tarief tussen partijen worden doorberekend 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 

U-V

Naam koper(s) :

Adres :

Postcode, woonplaats :

Telefoon privé :

Telefoon werk :

Telefoon mobiel

Bouwnummer

E-mail

Datum

:

:

:

:

Handtekening voor akkoord :

Uw basis woning (zonder opties) is getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit en voldoet aan een 
EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) van 0,6. Het vergroten van de woning (uitbouw, dakkapel, e.d.) kan de energie-prestatie 
beïnvloeden waardoor deze mogelijk niet meer voldoet aan de eis van 0,6. Om dit te controleren en berekenen kan per 
optie of combinatie van opties een EPC-berekening worden opgesteld. Uit deze berekening kunnen aanvullende 
voorzieningen in of aan de woning noodzakelijk blijken. De kosten voor deze voorzieningen zijn niet in de optieprijzen 
opgenomen. Indien blijkt dat er voorzieningen nodig zijn, dan zullen deze aan u doorberekend worden.

(Woningtype U en V (Michelle))
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Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)

OmschrijvingNummer

Broeckgouw te Edam-Volendam

Afdeling 0: Ruwbouw

Palen inclusief fundering t.b.v. uitbouw

000.04O 2.834,00€Palen en fundering t.b.v. uitbreiding achtergevel.
Palen INCLUSIEF fundering t.b.v. (standaard aangeboden) uitbreiding
achtergevel.
Palen en fundering worden op het eigen erf aangebracht!

Uitbouw ter plaatse van achtergevel

001.09O 19.885,00€De woonkamer wordt met ca. 2,5 meter verlengd.
De standaard kozijnen blijven ongewijzigd. De radiator verschuift mee en er
wordt een extra radiator geplaatst. Elektrawerk conform optietekening. De
keukenaansluitpunten blijven op de standaard plaats gehandhaafd. Stalen
ligger in vloer volgens opgave constructeur welke brandwerend wordt
afgetimmerd. De draarichting van de bergingsdeur wordt gewijzigd.
De uitbouw wordt op het eigen erf gerealiseerd waardoor er een knik in de
muur ontstaat.

Palen exclusief fundering t.b.v. uitbouw

003.05O 2.140,00€Palen ten behoeve van uitbreiding achtergevel.
Alleen palen EXCLUSIEF fundering ten behoeve van (standaard aangeboden)
uitbreiding achtergevel.
Palen worden op het eigen erf geslagen!

Palen t.b.v. later te maken tuinmuur

004.00O €Palen exclusief fundering t.b.v. later te maken tuinmuur.
De palen worden op het eigen erf geslagen!
Wanneer uw buren van de aangrenzende woning tevens voor deze optie
kiezen, zullen de palen op de erfgrens geslagen worden en wordt de prijs
herberekend.
Prijs op aanvraag.
U dient een tekening aan te leveren met daarop de gemaatvoerde plaats van
de tuinmuren waarna u van ons een offerte hiervoor zult ontvangen.

004.01O €Palen inclusief fundering t.b.v. later te maken tuinmuur.
Palen inclusief fundering t.b.v. later te maken tuinmuur.
De palen worden op de erfgrens geslagen!
Prijs op aanvraag.

Palen t.b.v. later te maken onderheid terras

005.02O €Palen t.b.v. toekomstig terras achterzijde
Prijs op aanvraag.
U dient een tekening aan te leveren met daarop de gemaatvoerde plaats van
het terras waarna u van ons een offerte voor de benodigde palen zult
ontvangen. De palen worden op het eigen erf geslagen.
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Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)

OmschrijvingNummer

Broeckgouw te Edam-Volendam

005.03O €Palen inclusief fundering exclusief vloer t.b.v. terras.
Prijs op aanvraag.
U dient een tekening aan te leveren met daarop de gemaatvoerde plaats van
het terras waarna u van ons een offerte voor de benodigde palen en fundering
zult ontvangen. De palen worden op het eigen erf geslagen.

Schuifpui

007.00O 116,00€Schuifpui in plaats van openslaande tuindeuren achtergevel.
Het maken van een houten schuifpui in plaats van openslaande tuindeuren ter
plaatse van achtergevel in bestaand kozijn.

Aanpassen achtergevelkozijn woonkamer

008.00O 0,00€Deur met zijlicht in achtergevel woonkamer vervallen.
Standaard deur met zijlicht in de achtergevel van de woonkamer vervangen
door een vastglaskozijn tot op de grond.

008.01O 2.385,00€Tuindeuren en deur met zijlicht achtergevel woonkamer vervallen.
Standaard achtergevelkozijnen ter plaatse van de woonkamer vervangen door
een enkele pui met dubbele tuindeuren met aan beide zijden vastglaskozijn tot
op de grond. 

Buitenkraan

009.01O 590,00€Buitenkraan ter plaatse van de achtergevel.
Buitenkraan afgewerkt door middel van chroom roset.

009.02O 425,00€Buitenkraan ter plaatse van de zijgevel.
Buitenkraan afgewerkt door middel van chroom roset.
Plaats conform optietekening. 

Uitbouw ter plaatse van voorgevel

031.04O 7.985,00€Erker ter plaatse van voorgevel (optie 6).
Het maken van een erker ter plaatse van de voorgevel van de woning.
Plafondhoogte van de erker ligt lager dan de woonkamer en zal worden
uitgevoerd als een houten dakconstructie. De radiator wordt in de erker
geplaatst.

031.05O €Het aanbouwen van een hal tegen de voorzijde van de berging.
Deze optie kan alleen worden gekozen indien de naastgelegen (gespiegelde)
woning van dezelfde optie wordt voorzien en deze optie uiterlijk ten tijde van
het tekenen van de aannemingsovereenkomst is gekozen. Voor nadere
informatie verwijzen wij u naar uw makelaar.

Latei ten behoeve van latere uitbreiding

032.01O €Latei achtergevel ten behoeve van latere uitbreiding.
Prijs op aanvraag

Isoleren van de wanden van de berging/garage
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Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)

OmschrijvingNummer

Broeckgouw te Edam-Volendam

034.02O €Wanden van de berging isoleren
De ongeïsoleerde wanden van de berging isoleren door middel van het maken
van  voorzetwanden.
Let op: de berging wordt hierdoor smaller!
Prijs op aanvraag!

034.03O 16.770,00€Berging isoleren en doorbraak naar woonkamer.
Standaard berging isoleren met doorbraak naar woonkamer waarbij de keuken
verplaatst wordt naar de geïsoleerde berging. De garagedeur wordt vervangen
door een kozijn (draaikiepraam, vastglaskozijn en colorbel paneel met
borstwering). In de berging wordt een kruipluik gemaakt. Met een wand met
deur tussen keukengedeelte en verkleinde berging.

Alternatieve indeling verdieping

035.09O -235,00€Wand tussen slaapkamer 2 en 3 laten vervallen
De wand tussen slaapkamer 2 en 3 laten vervallen. De deur van slaapkamer 2
komt te vervallen, de draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt
gewijzigd. Elektrawerk en verwarmingsinstallatie conform tekening. 

035.10O 4.550,00€Badkamer verplaatsen.
Woningtype U
Verplaatsen van de badkamer naar slaapkamer 3, separaat toilet blijft separaat.
Ter plaatse van oude positie badkamer wordt een berging gecreëerd.

035.11O 4.800,00€Badkamer verplaatsen.
Woningtype V
Verplaatsen van de badkamer naar slaapkamer 3, separaat toilet blijft separaat.
Ter plaatse van oude positie badkamer wordt een berging gecreëerd.

Gewijzigde binnendeur(kozijnen)

044.00O 91,00€Standaard kozijn uitvoeren zonder bovenlicht.
Met deze optie wordt het binnendeurkozijn uitgevoerd zonder bovenlicht.
Boven het kozijn wordt een latei en kalkzandsteen binnenwanden
aangebracht.
Het bovenlicht van de meterkast mag vanwege ventilatie-eisen niet vervallen.
Het bovenlicht van de meterkast wordt standaard voorzien van een dicht
houten paneel. 
Gaarne op tekening aangeven welk(e) kozijn(en) aangepast dienen te worden.
Via de later te ontvangen brochure binnendeuren kan gekozen worden voor
hardhouten kozijnen in plaats van de standaard stalen kozijnen.
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Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)

OmschrijvingNummer

Broeckgouw te Edam-Volendam

044.01O 400,00€Hardhouten binnenkozijn zonder bovenlicht met stompe deur begane grond
De stalen binnendeurkozijnen en opdekdeuren op de gehele begane grond
vervangen voor hardhouten kozijnen zonder bovenlicht met een vlakke stompe
boarddeur. Het hardhouten kozijn en de stompe deur zijn voorbehandeld,
zodat u deze zelf, na oplevering, in de door u gewenste kleur kan afschilderen.
De stompe deur wordt afgehangen en voorzien van 3 stuks schanieren (rvs) en
een kruk met rozet.
De toiletdeur wordt voorzien van een vrij-en-bezet slot met bijbehorende
rozetten.
Exclusief meterkast!
Prijs per stuk.

044.02O 400,00€Hardhouten binnenkozijn zonder bovenlicht met stompe deur 1e verd.
De stalen binnendeurkozijnen en opdekdeuren op de gehele 1e verdieping
vervangen voor hardhouten kozijnen zonder bovenlicht met een vlakke stompe
boarddeur. Het hardhouten kozijn en de stompe deur zijn voorbehandeld,
zodat u deze zelf, na oplevering, in de door u gewenste kleur kan afschilderen.
De stompe deur wordt afgehangen en voorzien van 3 stuks schanieren (rvs) en
een kruk met rozet.
De badkamerdeur wordt voorzien van een vrij-en-bezet slot met bijbehorende
rozetten.
Prijs per stuk.

044.03O 96,00€Hardhouten binnenkozijn zonder bovenlicht exclusief deur begane grond.
De stalen binnendeurkozijnen en opdekdeuren op de gehele begane grond
vervangen voor hardhouten kozijnen zonder bovenlicht. Het hardhouten kozijn
is geschikt voor het afhangen van stompe deuren (na opleveren). Het
hardhouten kozijn is voorzien van een grondlaag, zodat u deze zelf, na
oplevering, in de door u gewenste kleur kan afschilderen. Het houten kozijn
wordt niet voorzien van infrezingen voor scharnieren, sluitplaten en dergelijke.
Exclusief meterkast.
Prijs per stuk.
De woning voldoet hierdoor niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit en is
derhalve gekoppeld aan de beperkte "Garantie en Waarborgregeling" van
Woningborg.

044.04O 96,00€Hardhouten binnenkozijnen zonder bovenlicht exclusief deur 1e verd.
De stalen binnendeurkozijnen en opdekdeuren op de gehele 1e verdieping
vervangen voor hardhouten kozijnen zonder bovenlicht. Het hardhouten kozijn
is geschikt voor het afhangen van stompe deuren (na opleveren). Het
hardhouten kozijn is voorzien van een grondlaag, zodat u deze zelf, na
oplevering, in de door u gewenste kleur kan afschilderen. Het houten kozijn
wordt niet voorzien van infrezingen voor scharnieren, sluitplaten en dergelijke.
Prijs per stuk.
De woning voldoet hierdoor niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit en is
derhalve gekoppeld aan de beperkte "Garantie en Waarborgregeling" van
Woningborg.
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Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)

OmschrijvingNummer

Broeckgouw te Edam-Volendam

044.05O 84,00€Draairichting binnendeur wijzigen.
De draairichting van een binnendeur wijzigen, exclusief verplaatsen
schakelaar.
S.v.p. op tekening aangeven welke deur(en).

044.06O -90,00€Binnendeuren en binnenkozijnen begane grond laten vervallen.
Standaard stalen binnendeurkozijnen met opdekdeuren op de gehele begane
grond laten vervallen.
Exclusief meterkast.
Prijs per stuk.
De woning voldoet hierdoor niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit en is
derhalve gekoppeld aan de beperkte "Garantie en Waarborgregeling" van
Woningborg.

044.07O -90,00€Binnendeuren en binnenkozijnen 1e verdieping laten vervallen.
Standaard stalen binnendeurkozijnen met opdekdeuren in de gehele woning
laten vervallen.
Prijs per stuk.
De woning voldoet hierdoor niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit en is
derhalve gekoppeld aan de beperkte "Garantie en Waarborgregeling" van
Woningborg.

Aanpassen meterkast

045.00O 268,00€Stalen kozijn ter plaatse van meterkast.
De prefab meterkast van meubelplaat wijzigen in een meterkast welke wordt
uitgevoerd met kalkzandsteen zijwanden en een stalen binnendeurkozijn met
een bovenlicht. Het bovenlicht wordt uitgevoerd met een dicht paneel waar
een voorziening in is opgenomen voor de benodigde voorgeschreven
ventilatie. De opdekdeur wordt voorzien van een kastslot.
De meterkast wordt 3 cm verdiept. 

045.01O 445,00€Hardhouten kozijn exclusief deur ter plaatse van meterkast.
De prefab meterkast van meubelplaat wijzigen in een meterkast welke wordt
uitgevoerd met kalkzandsteen zijwanden en een hardhouten binnendeurkozijn
zonder bovenlicht, zonder stompe deur. Het kozijn wordt niet voorzien van
freeswerk t.b.v. een slotplaat, scharnieren e.d.. Het kozijn is voorzien van
grondverf. Boven het kozijn wordt een voorziening t.b.v. de voorgeschreven
ventilatie aangebracht.
De meterkast wordt 3 cm verdiept. 
Het zonder deur uitvoeren van een meterkast voldoet niet aan het
Bouwbesluit, hiervoor geldt een beperkte garantie regeling. U dient na
oplevering er zelf voor zorg te dragen dat uw meterkast wordt voorzien van
een deur welke voldoet aan het Bouwbesluit.
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Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)

OmschrijvingNummer

Broeckgouw te Edam-Volendam

045.02O 724,00€Hardhouten kozijn met stompe deur ter plaatse van meterkast.
De prefab meterkast van meubelplaat wijzigen in een meterkast welke wordt
uitgevoerd met kalkzandsteen zijwanden en een hardhouten binnendeurkozijn
zonder bovenlicht, met stompe deur. Het kozijn wordt niet voorzien van
freeswerk t.b.v. een slotplaat, scharnieren e.d.. Het kozijn is voorzien van
grondverf. Boven het kozijn wordt een voorziening t.b.v. de voorgeschreven
ventilatie aangebracht.
De meterkast wordt 3 cm verdiept. 
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Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)

OmschrijvingNummer

Broeckgouw te Edam-Volendam

Afdeling 1: Bouwkundige wijzigingen

Dakkapel

101.09O 10.995,00€Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 2e verdieping.
Een houten geïsoleerde dakkapel met plat dak ter plaatse van voorgevel 2e
verdieping.
Geheel compleet inclusief isolatie en voorzien van 1 vastglaskozijn en 2
draaikiepramen. 
De afwerking van de binnenwanden en het plafond zijn idem aan de
kapconstructie, niet nader afgewerkt.
Prijs inclusief leges.
Niet van toepassing voor woningtype Vs.

101.10O 10.277,00€Het plaatsen van een dakkapel aan achterzijde 2e verdieping
Een houten geïsoleerde dakkapel met plat dak ter plaatse van achtergevel 2e
verdieping.
Geheel compleet inclusief isolatie en voorzien van 1 vastglaskozijn en 2
draaikiepramen. 
De afwerking van de binnenwanden en het plafond zijn idem aan de
kapconstructie, niet nader afgewerkt.
Het standaard dakvenster vervalt bij deze optie. Wasmachine- en
drogeropstelling verplaatsen.
Niet van toepassing voor woningtype Vs.

Velux dakraam

102.03O 1.417,00€Velux dakraam ter plaatse van 2e verdieping voorgevel
Extra Velux dakvenster ter plaatse van voorgevel MK04, afmeting 78 x 98 cm
inclusief inbraakwerendheidsklasse 2.

102.04O 1.049,00€Velux dakraam ter plaatse van  2e verdieping achtergevel.
Extra Velux dakvenster ter plaatse van achtergevel MK04, afmeting 78 x 98 cm
inclusief inbraakwerendheidsklasse 2.

Trap van de 1e naar de 2e verdieping

105.00O 329,00€Dicht uitvoeren in vurenhout.
Standaard wordt de trap van de 1e naar de 2e verdieping uitgevoerd in open
uitvoering (vurenhout).
Met deze optie wordt de trap gewijzigd in een dichte uitvoering (vurenhout).

Wasmachine-aansluiting verplaatsen

114.02O 557,00€Wasmachine- en drogeraansluiting verplaatsen.
S.v.p. gewenste plaats op tekening aangeven.
Optie en prijs onder voorbehoud goedkeuring installateurs!

Extra draaiend deel in kozijn
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126.00O 470,00€Extra draaiend deel in de kozijnen op de 1e verdieping.
Ter plaatse van de raamkozijnen op de 1e verdieping zal het vaste glasdeel
vervangen worden door een draaikiepraam.
Prijs op aanvraag.
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Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)
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Afdeling 2: Bouwkundige afbouwwerkzaamheden

Plafondspuitwerk begane grond laten vervallen

201.00O 0,00€Plafondspuitwerk gehele begane grond laten vervallen.
Vervallen van het plafondstructuurspuitwerk in alle ruimten op de begane
grond. De plafonds worden niet nader afgewerkt of gerepareerd. Houdt er dus
rekening mee dat beschadigingen en ruwe kanten zichtbaar zijn.

Plafondspuitwerk gehele woning laten vervallen

202.00O 0,00€Plafondspuitwerk gehele woning laten vervallen.
Vervallen van het plafondstructuurspuitwerk in alle ruimten op de begane
grond. De plafonds worden niet nader afgewerkt of gerepareerd. Houdt er dus
rekening mee dat beschadigingen en ruwe kanten zichtbaar zijn.

Vervallen cementdekvloer

206.00O -375,00€Cementdekvloer gehele begane grond laten vervallen.
De cv-leidingen worden zoveel als mogelijk langs de wand gelegd.
De woning voldoet hierdoor niet aan de eisen conform Bouwbesluit en is
derhalve gekoppeld aan de "beperkte Garantie- en Waarborgregeling" van
Woningborg.

206.01O -650,00€Cementdekvloer gehele woning laten vervallen.
De cv-leidingen worden zoveel als mogelijk langs de wand gelegd.
De woning voldoet hierdoor niet aan de eisen conform Bouwbesluit en is
derhalve gekoppeld aan de "beperkte Garantie- en Waarborgregeling" van
Woningborg.

Zandpakket in plaats van aarde in de achtertuin

208.00O 345,00€Zandpakket in achtertuin ca. 20 cm

Zandpakket in plaats van aarde in de voortuin

209.00O 170,00€Zandpakket in voortuin ca. 20 cm.
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Afdeling 3: Verwarmings- en MV-installatie

Vloerverwarming als bijverwarming woonkamer/keuken

301.01O €Vloerverwarming ter plaatse van de woonkamer, keuken, hal en toilet.
Exclusief kast onder trap. De regelset wordt in de kast onder de trap geplaatst.
De standaard cv-installatie blijft gehandhaafd en de positie van de radiatoren
ongewijzigd. Er is geen weersafhankelijke thermostaat van toepassing bij de
optie vloerverwarming. Het vloerverwarmingssysteem als "bijverwarming" is
bedoeld als comfortverbetering. 
Prijs op aanvraag.

Verplaatsen radiator

306.00O 86,00€Het verplaatsen van een radiator
Onder voorbehoud goedkeuring installateur.
S.v.p. op tekening aangeven waar!

Klokthermostaat in plaats van draaithermostaat

310.00O 238,00€Klokthermostaat in plaats van standaard thermostaat
Klokthermostaat Chronoterm type CMT 907.

Radiator thermostaatkraan i.p.v. standaard radiatorkraan

311.00O 56,00€Radiator thermostaatkranen
Met een radiatorthermostaatknop is de temperatuur per ruimte regelbaar. U
kunt zelf de maximale temperatuur instellen, waardoor het onder alle
omstandigheden nooit te warm wordt. Dat scheelt energie, verlaagt de
stookkosten zonder comfortverlies. 
Dit geldt alleen voor de radiatoren op de 1e en 2e verdieping. Op de begane
grond worden de radiatoren geregeld middels de kamerthermostaat.

Wijzigen capaciteit/type HR-ketel

312.00O 400,00€Het wijzigen van de capaciteit van de HR-ketel
Standaard wordt een CW-4 ketel geplaatst.
Als vervanging wordt een cv-ketel van hetzelfde merk met een CW-waarde
van 5 geplaatst.
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Afdeling 4: Elektrische installatie
U ontvangt van ETB Cas Sombroek een uitnodiging om eventuele wijzigingen in de elektrische
installatie te bespreken, hierbij kunt u denken aan spots, gewijzigd schakelmateriaal,
alarminstallatie enz. Onderstaande prijzen zijn stuksprijzen om u alvast een prijsindicatie af te
kunnen geven. De offerte voor het aanpassen van de elektrische installatie ontvangt u van ETB
Cas Sombroek. Wanneer u een enkele wijziging doorgevoerd wilt hebben, dient u de
gewenste plaats gemaatvoerd op tekening aan te geven alsmede voorzien van de gewenste
hoogte! 

440.00O 30,00€Wijzigen van de hoogte wandcontactdozen naar 300mm +vloer

Extra dubbel geaarde wandcontactdoos half inbouw uitvoering

402.00O 127,00€Extra dubbel geaarde wandcontactdoos (half inbouw) met randaarde.
Eventueel gekozen wandcontactdozen op het knieschot op zolder en in de
berging/garage (indien van toepassing) worden uitgevoerd als opbouw
uitvoering.

Standaard half inbouwwandcontactdoos wijzigen in vlakmontage

403.00O 41,00€1 wandcontactdoos uitvoeren als vlakmontage in plaats van half inbouw

Extra wandcontactdoos op aparte groep

405.00O 253,00€Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 1e verd./begane grond

405.01O 283,00€Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 2e verdieping

Wandcontactdoos aan buitenzijde, uitschakelbaar

406.00O 233,00€Gemonteerd aan de voorgevel (spatwaterdicht).
Enkele wandcontactdoos inclusief schakelaar gemonteerd naast schakelaar
buitenlichtpunt.

406.01O 233,00€Gemonteerd aan de achtergevel (spatwaterdicht).
Enkele wandcontactdoos inclusief schakelaar gemonteerd naast schakelaar
buitenlichtpunt.

Koppeldoos aan de buitenzijde, uitschakelbaar

407.00O 233,00€Koppeldoos wordt aan de voorgevel gemonteerd.
Via de koppeldoos kan na oplevering in eigen beheer een grondkabel voor
tuinverlichting worden aangesloten.
Koppeldoos is schakelbaar vanuit de entree. Niet op aparte groep.

407.01O 233,00€Koppeldoos wordt aan de achtergevel gemonteerd.
Via de koppeldoos kan na oplevering in eigen beheer een grondkabel voor
tuinverlichting worden aangesloten.
Koppeldoos is schakelbaar vanaf de achtergevel woonkamer. Niet op aparte
groep.

Extra loze leiding

408.00O 76,00€Loze leiding naar de meterkast, voorzien van trek-/controledraad.
begane grond of 1e verdieping, zie tekening.
De hoogte van de loze leiding is de standaard hoogte (300 + vloer).
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408.01O 111,00€Loze leiding op 2e verdieping naar de meterkast.
Loze leiding voorzien van trek-/controledraad, zie tekening.
De hoogte van de loze leiding is de standaard hoogte (300 + vloer).

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. KPN/CAI/UTP

409.00O 142,00€De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een bijbehorende afdekplaat.
Begane grond of 1e verdieping.
keuze KPN/CAI.

409.01O 157,00€De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een bijbehorende afdekplaat
2e verdieping
Keuze KPN/CAI

409.02O 157,00€De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een bijbehorende afdekplaat
begane grond of 1e verdieping.
UTP

409.03O 172,00€De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een bijbehorende afdekplaat
2e verdieping.
UTP

Het bedraden van een loze leiding t.b.v. een aparte groep

410.00O 207,00€De wandcontactdoos wordt op aparte groep aangesloten in meterkast.
Het bedraden van de standaard loze leiding tot een elektra aansluitpunt op een
aparte groep ter plaatse van de begane grond of 1e verdieping.

410.01O 233,00€De wandcontactdoos wordt op aparte groep aangesloten in meterkast
Het bedraden van de standaard loze leiding tot een elektra aansluitpunt op een
aparte groep ter plaatse van de 2e verdieping.

Extra aardlekschakelaar, meterkast

412.00O 243,00€Een extra 2-polige aardlekschakelaar in meterkast
Dit is nodig indien door uitbreiding van de elektrische installatie het aantal
groepen boven de 8 stuks uitkomt. Op deze extra aardlekschakelaar kunnen 4
groepen bijgeplaatst worden. Standaard wordt uw woning voorzien van 1
hoofdschakelaar, 2 aardlekschakelaars waar totaal 8 groepen op geplaatst
kunnen worden. Voor de standaard installatie in uw woning zijn reeds 6
groepen bezet.  De reservegroepen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor
een later aan te brengen vloerverwarming of keukenapparatuur.

Extra wandcontactdoos meterkast t.b.v. modem

413.00O 127,00€Dubbele wandcontactdoos met randaarde voor ISDN/huiscentrale/modem.

CAI versterker in meterkast

415.00O 400,00€CAI-versterker inclusief extra wandcontactdoos in meterkast.
Bij het kiezen van meer dan 2 bedrade leidingen ten behoeve van CAI, is een
CAI versterker raadzaam.

Extra wandlichtpunt met schakelaar

416.00O 127,00€Wandlichtpunt wordt gemonteerd op ca. 1800 mm + vloer.
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Elektra-aansluitpunt verplaatsen

417.00O 71,00€Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos.

417.01O 71,00€Lichtschakelaar verplaatsen.
S.v.p. op tekening aangeven waar.

417.02O 71,00€Standaard loze/bedraadde leiding verplaatsen.
S.v.p. plaats op tekening aangeven.

2 x 220V aansluiting t.b.v. elektrisch koken

418.00O 288,00€De loze leiding bedraden en afmonteren met een perilex w.c.d

3 x 220V aansluiting t.b.v. elektrisch koken

419.00O 495,00€De loze leiding bedraden en afmonteren met een perilex w.c.d
Als gevolg van deze optie zullen eveneens de 2 stuks 1-fase
aardlekschakelaars gewijzigd worden in 2 stuks 3-fase aardlekschakelaars.

Halogeendimmer in plaats van lichtschakelaar

421.00O 162,00€Halogeendimmer met druk/draaiknop.

Extra bedraadde CAI-leiding

422.00O 243,00€Bedraadde CAI-leiding gemonteerd in de woonkamer.
Inclusief tv-wandcontactdoos, exclusief aansluiting op het kabelnet.
Tot in meterkast en exclusief splitters en versterkers. 

422.01O 243,00€Bedraadde CAI-leiding gemonteerd op de 1e verdieping.
Inclusief tv-wandcontactdoos, exclusief aansluiting op het kabelnet.
Tot in meterkast en exclusief splitters en versterkers. 

422.02O 278,00€Bedraadde CAI-leiding gemonteerd op de 2e verdieping.
Inclusief tv-wandcontactdoos, exclusief aansluiting op het kabelnet.
Tot in meterkast en exclusief splitters en versterkers. 

Extra bedraadde telefoonleiding

423.00O 243,00€Bedraadde telefoonleiding gemonteerd in de woonkamer.
Inclusief een 4-pins wandcontactdoos, exclusief aansluiting op het
telefoonnet.

423.01O 243,00€Bedraadde telefoonleiding gemonteerd op de 1e verdieping.
Inclusief een 4-pins wandcontactdoos, exclusief aansluiting op het
telefoonnet.

423.02O 278,00€Bedraadde telefoonleiding gemonteerd op de 2e verdieping.
Inclusief een 4-pins wandcontactdoos, exclusief aansluiting op het
telefoonnet.

Extra buitenlichtpunt met schakelaar

425.00O 157,00€Buitenlichtaansluitpunt met schakelaar aan binnenzijde van de woning.

Extra plafondlichtpunt met schakelaar
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426.00O 127,00€Extra plafondlichtpunt met schakelaar.
Het monteren van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar.

426.01O 101,00€Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.

Verplaatsen van een plafondlichtpunt

427.00O 121,00€Standaard plafondlichtpunt verplaatsen.

Wandcontactdoos verlagen

428.00O 31,00€Het verlagen van een standaard wandcontactdoos.
Het verlagen van een standaard wandcontactdoos.

Elektrawerk volgens offerte Cas Sombroek

450.00O €Elektrawerk zoals besproken met Cas Sombroek.

Pagina 15 van 21



Project : 0551C 4 (U en V) van 121 woningen fase 4

Bouwtype : Woningtype U en V (Michelle)

OmschrijvingNummer

Broeckgouw te Edam-Volendam

Afdeling 5: Loodgieterswerkzaamheden
KOPERS INFORMATIEFOLDER MINDERWERK

SANITAIR BAD- EN TOILETRUIMTE 

HSB Bouw B.V. als ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te
realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de
Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren. 
Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder
andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel
van de Woningwet. 

Door het aankruisen van de betreffende optie(s) verzoekt u de ondernemer om de woning
zonder sanitair op te leveren. 

Door het overeenkomen van sanitair in de bad- en toiletruimte als minderwerk voldoet de
woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de
bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat
gedeelte zijn verplichting niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder
vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk. 

Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer contractueel en/of wettelijk
aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk
kan stellen en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies
ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van sanitair in de bad- en toiletruimte door
de ondernemer alsmede op directe en/of indirecte schaden en/of gevolgschaden. 

Te denken valt aan: 

Het niet voldoen aan de eisen conform het Bouwbesluit zoals: 
* Geluidsisolatie
* Bruikbaarheid

Verder dient rekening gehouden te worden met: 

* Alle installatietechnische aspecten aangaande:
- de drinkwaterinstallatie
- warmwaterinstallatie
- riolering
- de elektra-installatie (aarding) 
- de CV-installatie
- de mechanische ventilatie (bijvoorbeeld condens of schimmelvorming)
* Breuk en/of lekkages in leidingen.
* Installatiegeluid alsmede andere vormen van geluidsoverlast (bijvoorbeeld

waterslag).
* De energiezuinigheid van de gehele woning in relatie tot de Energie 

Prestatie Norm.
* Het niet voldoen aan de specifieke Woningborg-eisen voor warmwatervoorziening

met betrekking tot:
- tapcapaciteit 
- wachtiijden
- minimale watertemperaturen

* De Modelaansluitwaarden. 

U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de “zelfwerkzaamheden” aan uw woning, na
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oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt
voldaan. 

Standaard sanitair in toiletruimte begane grond

501.00O 0,00€Sanitair toilet begane grond in de kleur wit
Zie de Technische Omschrijving voor meer gedetailleerde informatie.

Standaard sanitair in toiletruimte 1e verdieping

502.00O 0,00€Sanitair toilet 1e verdieping in de kleur wit
Zie de Technische Omschrijving voor meer gedetailleerde informatie.

Standaard sanitair in badkamer 1e verdieping

503.00O 0,00€Sanitair badkamer 1e verdieping in de kleur wit
Zie de Technische Omschrijving voor meer gedetailleerde informatie.

Toiletruimte begane grond casco opleveren

504.00O -735,00€Standaard sanitair, tegel- en wandspuitwerk toilet laten vervallen
Standaard sanitair, tegel- en wandspuitwerk in het toilet begane grond laten
vervallen. Leidingen worden ca. 100 mm boven de vloer op de standaard
plaatsen afgedopt. Het afzuigpunt voor de mechanische ventilatie blijft
gehandhaafd op de standaard plaats. De elektrische voorzieningen zijn voor
zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Geen afwerklaag op de
wanden, dus ruw kalkzandsteen. De dorpel komt te vervallen.
Plafondspuitwerk blijft wel gehandhaafd. 
Deze optie is gekoppeld aan 'De beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010'
van Woningborg. 

Toiletruimte 1e verdieping casco opleveren

505.00O -570,00€Het sanitair, tegelwerk en het spuitwerk (enkel op de wanden) vervalt.
De leidingen worden afgedopt opgeleverd op de standaard plaats. De dekvloer
en de dorpel worden wel aangebracht. De elektrapunten worden
afgemonteerd conform de basis verkooptekening. Deze optie is gekoppeld aan
het ondertekenen van de HSB-brief waarbij u toestemming geeft voor een
gelimiteerde garantieregeling.
Aan het verleggen van leidingwerk bij deze optie wordt geen medewerking
verleend.

Badkamer 1e verdieping casco opleveren
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506.00O -1.775,00€Standaard sanitair, tegel- en wandspuitwerk badkamer laten vervallen
Standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair in de badkamer
laten vervallen (inclusief het laten vervallen van kranen, douche-installatie e.d.).
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd, dat wil zeggen geen stuc- en
tegelwerk. De vloer is een kale betonvloer zonder afwerking. Tevens zullen er
geen waterdichte aansluitingen ter plaatse van de inwendige hoeken
aangebracht worden. De radiator blijft gehandhaafd in verband met de te
behalen temperatuur. Het plafond is voorzien van spuitwerk. De elektrische
voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden ca. 10 cm boven de vloer afgedopt op die
plaatsen, zoals bestemd voor de indeling, opgeleverd. Eventuele stijgleidingen
in de badkamer worden niet in een schacht opgenomen. Deze stijgleidingen
blijven in het zicht. 
Deze optie is gekoppeld aan 'De beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010'
van Woningborg.  

506.01O -2.075,00€Casco vergrootte badkamer
Standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair in de vergrootte
badkamer (optie 035.07) laten vervallen (inclusief het laten vervallen van
kranen, douche-installatie e.d.). De wanden worden onafgewerkt opgeleverd,
dat wil zeggen geen stuc- en tegelwerk. De vloer is een kale betonvloer zonder
afwerking (geen stuc- en tegelwerk en geen cementdekvloer). Tevens zullen er
geen waterdichte aansluitingen ter plaatse van de inwendige hoeken
aangebracht worden. De radiator blijft gehandhaafd in verband met de te
behalen temperatuur. Het plafond is voorzien van spuitwerk. De elektrische
voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden ca. 10 cm boven de vloer afgedopt op die
plaatsen, zoals bestemd voor de indeling, opgeleverd. Eventuele stijgleidingen
in de badkamer worden niet in een schacht opgenomen. Deze stijgleidingen
blijven in het zicht. 
Deze optie is gekoppeld aan 'De beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010'
van Woningborg. 

506.02O -1.385,00€Standaard sanitair, tegel- en wandspuitwerk badkamer laten vervallen
Standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair in de badkamer
laten vervallen (inclusief het laten vervallen van kranen, douche-installatie e.d.).
De wanden worden onafgewerkt opgeleverd, dat wil zeggen geen stuc- en
tegelwerk. De vloer is een kale betonvloer zonder afwerking. Tevens zullen er
geen waterdichte aansluitingen ter plaatse van de inwendige hoeken
aangebracht worden. De radiator blijft gehandhaafd in verband met de te
behalen temperatuur. Het plafond is voorzien van spuitwerk. De elektrische
voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden ca. 10 cm boven de vloer afgedopt op die
plaatsen, zoals bestemd voor de indeling, opgeleverd. Eventuele stijgleidingen
in de badkamer worden niet in een schacht opgenomen. Deze stijgleidingen
blijven in het zicht. Er wordt een tapkraantje in de badkamer gemonteerd, dit is
nodig voor het inwerking stellen van de installaties (cv + mv).
Deze optie is gekoppeld aan 'De beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010'
van Woningborg.  
Deze optie is alleen van toepassing indien u heeft gekozen voor een
uitbreidingsoptie i.v.m. het niet vervallen van de douchebak wtw!
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506.03O -1.925,00€Casco vergrootte badkamer
Standaard wand- en vloertegelwerk en het standaard sanitair in de vergrootte
badkamer (optie 035.07) laten vervallen (inclusief het laten vervallen van
kranen, douche-installatie e.d.). De wanden worden onafgewerkt opgeleverd,
dat wil zeggen geen stuc- en tegelwerk. De vloer is een kale betonvloer zonder
afwerking (geen stuc- en tegelwerk en geen cementdekvloer). Tevens zullen er
geen waterdichte aansluitingen ter plaatse van de inwendige hoeken
aangebracht worden. De radiator blijft gehandhaafd in verband met de te
behalen temperatuur. Het plafond is voorzien van spuitwerk. De elektrische
voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.
De water- en rioolleidingen worden ca. 10 cm boven de vloer afgedopt op die
plaatsen, zoals bestemd voor de indeling, opgeleverd. Eventuele stijgleidingen
in de badkamer worden niet in een schacht opgenomen. Deze stijgleidingen
blijven in het zicht. 
Deze optie is alleen van toepassing indien u heeft gekozen voor een
uitbreidingsoptie i.v.m. het niet vervallen van de douchebak wtw!
Deze optie is gekoppeld aan 'De beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010'
van Woningborg. 

Totaalbedrag sanitairkeuze volgens showroomprocedure

517.00O €Bij de projectshowroom wordt gewijzigd sanitair uitgezocht.
Zodra de sanitairshowroom bekend is, zullen wij u daarover inlichten middels
een aanvullend schrijven. Het gekozen sanitair zal tijdens de bouwtijd worden
aangebracht. Meerprijs volgens offerte.
De mogelijkheid van een individuele keuze heeft uitsluitend betrekking op de
uitvoering en de uitrusting van het sanitair. Eventuele wijzigingen in het
leidingwerk dient in een eerder stadium conform de sluitingsdatum van
afdeling 1 gekozen te zijn.
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Afdeling 6: Keuken

Installaties keukens ongewijzigd

604.00O 0,00€De installaties in de keuken ongewijzigd laten.
Alle loze en/of afgedopte aansluitingen worden op de standaard posities
uitgevoerd. Een en ander conform verkooptekening.

Installatiewijzigingen keuken

605.00O €Installatie aanpassingen t.b.v. keukeninrichting.
De installatie aanpassingen dienen conform "offerteaanvraag
installatieaanpassingen" aangeboden te worden een en ander volgens
"protocol installatieaanpassingen t.b.v. toekomstige keukeninrichting".
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Afdeling 7: Betegeling

Standaard wand- en vloertegelwerk in toilet begane grond

701.00O 0,00€Kleur en afmeting tegels toilet b.g. conform Technische Omschrijving.

Standaard wand- en vloertegelwerk in toilet 1e verdieping

702.00O 0,00€Kleur en afmeting tegels toilet 1e verd. conform Techn. Omschrijving.

Standaard wand- en vloertegelwerk in badkamer 1e verdieping

703.00O 0,00€Kleur en afmeting tegels badkamer 1e verd. conform Techn. Omschrijving

Totaalbedrag tegelkeuze volgens showroomprocedure

713.00O €Bij de showroom wordt gewijzigd tegelwerk uitgezocht.
De showroom wordt nader bekend gemaakt. U ontvangt hierover van ons een
schrijven.
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