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Inleiding 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning!  
 
In dit document is te lezen welke mogelijkheden er zijn om uw woning naar eigen 
smaak aan te passen en hoe u dit kunt regelen.  
 
Deze koperskeuzelijst is van toepassing op de bouwnummers 2 t/m 6, 8 t/m 13, 23 
t/m 37, 41 t/m 73, 75 t/m 80, 82 t/m 105, 122 t/m 137 en 144 t/m 148.  
 
Woonadviseur 
Vanaf het moment dat u uw woning heeft gekocht bij de makelaar heeft u één 
contactpersoon, dit is uw woonadviseur. Uw woonadviseur begeleidt u tijdens de 
bouw. Bij haar kunt u terecht met al uw wensen en vragen met betrekking tot de 
bouw van uw woning.  
 

Koopmans Projecten B.V. 
Nardy Suthof en Sanne Bos 
Antwoordnummer 3200 
7500 VD Enschede 
n.suthof@koopmans.nl 
 

 
Online woningdossier  
Wij werken met het programma HomeDNA, een online woningdossier voor u als 
koper. Dit dossier biedt veel gemak en overzicht zowel tijdens als na het hele 
bouwproces! De woonadviseur verstrekt u een eigen inlogcode voor toegang tot dit 
dossier. Zodra u deze inlogcode heeft ontvangen, kunt u via HomeDNA ook met de 
woonadviseur communiceren. Alle contactmomenten worden hiermee automatisch 
vastgelegd. 
 
Met HomeDNA kunt u zich in uw eigen tijd en eigen omgeving oriënteren op uw 
nieuwe woning. In het woningdossier staan onder meer de tekeningen en de 
koperskeuzelijst van de woning. Ook bevat het een webwinkel voor het meer- en 
minderwerk. Vóór de sluitingsdatum geef je de gewenste opties uit de keuzelijsten 
aan in HomeDNA. De definitieve keuzes dienen voor de betreffende sluitingsdata in 
HomeDNA door u en ons bevestigd te zijn. 
 
De woonadviseur verwerkt uw gewenste opties op de plattegronden en geeft 
daarmee een indicatie van de plaats waar deze aangebracht zullen worden. Dit 
document wordt aan de opdrachtbevestiging in uw woningdossier toegevoegd. Uw 
woonadviseur zorgt ervoor dat de definitieve gegevens tijdig bij het uitvoeringsteam 
bekend worden gemaakt en vervolgens worden meegenomen in het bouwproces. 
 
Na oplevering blijft het woningdossier altijd voor u beschikbaar. Zo kunt u op elk 
moment bij belangrijke informatie over uw woning, zoals de aanwezige installaties, 
de onderhoudstermijnen en de garantietermijnen. Mocht u te zijner tijd zelf de 
woning verkopen, dan kan dit woningdossier overgedragen worden aan de nieuwe 
bewoner. Hiervoor dient de nieuwe koper een eigen inlogcode aan te vragen bij 
ons. Alle relevante niet persoonlijke informatie in uw woningdossier wordt dan 
overgedragen en is zichtbaar voor de nieuwe koper. 
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Maak uw keuze 

Keuzelijst  
De opties uit de keuzelijst bieden u de gelegenheid om wijzigingen en/of 
uitbreidingen aan te brengen aan installaties en afwerkingen, maar ook in enkele 
bouwkundige opties.  
 
Uw woning maakt deel uit van een projectmatige bouw. Om de bouw van de diverse 
woningen binnen het project zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, hebben wij 
enkele “standaard” opties uitgewerkt. Deze opties passen binnen het bouwsysteem 
en de bouwplannen. De opties zijn te vinden in de keuzelijst.  
 
Tijdens het gesprek met uw woonadviseur en vóór de sluitingsdatum, kunt u uw 
keuzes kenbaar maken. Ruim voor de sluitingsdatum adviseren wij u een bezoek te 
brengen aan showrooms voor de keuken, het sanitair en tegelwerk om hiervoor uw 
keuzes te maken. 
 
Wat is mogelijk 
Uw woning is onderdeel van een seriematig bouwproject. We komen graag zoveel 
mogelijk tegemoet aan uw woonwensen, maar we kunnen helaas niet alle 
woonwensen honoreren. Bijvoorbeeld als de wijzigingen de bouw zouden 
vertragen. Bovendien moeten wij ons houden aan de bepalingen van de 
bouwvergunning, het Bouwbesluit en de welstandscommissie.  
 
Aan de volgende wensen kunnen wij bijvoorbeeld geen of beperkt gehoor geven: 
• Wijzigingen aan de buitenzijde van de woning, anders dan aangeboden. 
• Aanpassingen waarvoor een bouwvergunning nodig is. 
• Plaatsgebonden ruimten verplaatsen, zoals de techniekruimte, schachten, de 

meterkast, de badkamer en het toilet. Uw woonadviseur kan u van verder 
informatie voorzien. 

• Het uitvoeren van werkzaamheden door derden vóór oplevering van de woning 
is niet toegestaan. Dit geldt ook voor werkzaamheden die u in eigen beheer wilt 
uitvoeren. Vanzelfsprekend is dit na oplevering wel mogelijk. U dient er dan zelf 
voor te zorgen dat de woning voldoet aan de bouwregelgeving.  

• Alle zelfwerkzaamheden aan uw woning (wanden, vloeren, kozijnen, 
installaties, enzovoort) kunnen consequenties hebben voor de garantie. Deze 
kan hierdoor beperkt worden, of zelfs helemaal vervallen. Dit is ook van 
toepassing op bijvoorbeeld zelfwerkzaamheden aan casco opgeleverde 
keuken, badkamer en/of toiletruimte. 

• Er zal geen toestemming gegeven worden voor het maken van sparingen in de 
vloeren of gevel ten behoeve van de voorbereiding van een rookgaskanaal voor 
een later te plaatsen open haard of gashaard.  
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Hoe verder na de aankoop? 
Na de aankoop van uw woning bij de makelaar wordt u uitgenodigd door de 
woonadviseur voor een kopersgesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd 
over uw woning, het bouwproces, de mogelijkheden en de procedure met 
betrekking tot de kopersopties. 
 
Wij vragen u, voorafgaande aan het gesprek, dit document alvast door te nemen en 
eventuele vragen of opmerkingen te noteren, zodat deze tijdens het gesprek 
doorgenomen kunnen worden.  
 
Na de aankoop van uw woning zal de woonadviseur contact met uy opnemen voor 
het inplannen van een kopersgesprek. Bij voorkeur vindt eerst het gesprek met de 
woonadviseur plaats alvorens u de showrooms bezoekt, echter wij adviserene u wel 
om ruim voor de sluitingsdatum showrooms te bezoeken. Keuzes moeten namelijk 
nog door ons beoordeeld worden en voor de sluitingsdatum aan de 
opdrachtbevestiging in uw woningdossier toegevoegd kunnen worden. 
 
Vóór de sluitingsdatum geeft u de gewenste opties uit de keuzelijsten aan in 
HomeDNA. De definitieve koperskeuzes dienen voor de betreffende sluitingsdata in 
HomeDNA door u en ons bevestigd te zijn. Uw woonadviseur verwerkt uw 
gewenste opties op de plattegronden en geven daarmee een indicatie van de plaats 
waar deze aangebracht zullen worden. Dit document wordt aan de 
opdrachtbevestiging in uw woningdossier toegevoegd.  
 
Uw woonadviseur zorgt ervoor dat de definitieve gegevens tijdig bij het 
uitvoeringsteam bekend worden gemaakt en vervolgens worden meegenomen in 
het bouwproces. 
 
Voor alle werkzaamheden, die door u tijdig worden opgedragen voor 
sluitingsdatum, is de standaard opleveringsprocedure met garanties van 
toepassing. Het bouwproces is een zeer bewerkelijk proces. Om dit zo soepel en 
voorspoedig mogelijk te laten verlopen, willen wij u verzoeken om de sluitingsdatum 
goed in de gaten te houden. Dit voorkomt teleurstellingen. Na de sluitingsdata 
kunnen wij geen aanvullingen en/of wijzigingen meer in behandeling nemen. 
 
Koopt u de woning ná de sluitingsdatum? De opties in de keuzelijst zijn dan helaas 
niet meer mogelijk of niet meer uitvoerbaar tegen de genoemde prijs. Neem voor 
meer informatie contact op met uw woonadviseur van Koopmans. 

Sluitingsdatum 
De sluitingsdata voor de nieuwbouwwoningen fase 9&10 De Broeckgouw te 
Volendam, deelplan 2 zijn nog niet vastgesteld. Bij de aankoop van de woning zult u 
een uitnodiging voor een kopersgesprek ontvangen, en in deze uitnodiging zal ook 
de ruw- en afbouw sluitingsdatum vermeld staan. 
 
In de kopers-keuzelijst is te zien welke opties onder de ruwbouw- en welke opties 
onder de afbouwfase vallen.  
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Betalingsregeling meer- en minderwerk 
Alle bedragen, welke zijn aangegeven in de keuzelijsten, zijn inclusief btw. Ook de 
eventuele individuele offertes, welke u aangeboden worden, zijn vermeld inclusief 
btw. Zodra het meer- en minderwerk definitief is, wordt het meerwerk verrekend in 
twee termijnen, te weten 25% bij opdracht en 75% bij de laatste termijn voor de 
oplevering. 
 
 
Bezoek op de bouw 
Om u als koper in de gelegenheid te stellen om uw toekomstige woning vóór de 
oplevering te bezichtigen, wordt er een zogenoemde kijkmiddag georganiseerd. 
Deze kijkmiddag is ook bedoeld om u als koper, of uw eigen leverancier, de 
gelegenheid te bieden om een aantal zaken ter plaatse in te meten. Wij willen u 
erop wijzen dat het niet is toegestaan om buiten dit bezoekmoment de bouw te 
betreden. De kijkmiddag wordt georganiseerd tijdens de afbouwfase (als de trappen 
en binnenwanden zijn aangebracht), zodat er voor u als koper ook echt iets te zien 
en te meten is en de bouw veilig betreden kan worden. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging van uw woonadviseur. 
 

Verhuizen 

Wij verzoeken u vriendelijk, wanneer u verhuist, dit tijdig schriftelijk door te geven 
aan onze afdeling woonadvies. Zodat wij alle betrokken partijen tijdig kunnen 
informeren en u geen informatie mis loopt.  
 

Koopmans Projecten B.V. 
Nardy Suthof 
Antwoordnummer 3200 
7500 VD Enschede 
n.suthof@koopmans.nl 
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Afwerkingen 

Uw keuze voor de afwerking en indelingen van uw woning is een belangrijk 
onderdeel van uw wensenpakket. Deze bestaat uit het volgende: 
• Keuken (standaard afgedopte aansluitingen) 
• Sanitair 
• Tegelwerk 
• Binnendeuren 
 
Voor uw woning is met de grootst mogelijke zorg een standaard uitvoering voor het 
sanitair en tegelwerk uitgezocht. Maar over smaak valt niet te twisten. Daarom kunt 
u van de standaard uitvoering afwijken om uw nieuwe woning optimaal aan uw 
wensen aan te passen. Deze aanpassingen kunnen wij tijdens de bouw 
aanbrengen, zodat u de woning compleet opgeleverd krijgt. 
 
Heeft u liever een andere afwerking dan onze showroom aanbiedt? Of wilt u een 
andere leverancier inschakelen? Dat kan, u kiest dan voor de optie casco 
toiletruimte en de optie casco badkamer. Bedenk wel dat er geen werkzaamheden 
door u of derden tijdens de bouw uitgevoerd kunnen worden. U dient dit na 
oplevering van de woning zelf te regelen.  
 
Wij willen benadrukken dat het standaard sanitair en tegelwerk projectmatig wordt 
ingekocht, waardoor kortingen worden bedongen bij de leverancier. Dit is in de 
verkoopprijs van de woning verdisconteerd. Als u besluit het afwerkingsniveau naar 
persoonlijke wens aan te passen, dient u er rekening mee te houden dat het 
retourbedrag voor het standaard sanitair en tegelwerk lager is dan hetgeen u als 
individu betaalt in de showroom. 
 
Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de werkwijze. 
  



 

 
  
 

  
 

 

Datum 

8 november 2018 
Referentie 

1811.005800 
Blad 

7 van 11 
  

  

 

 

 

Keuken 

Algemeen 
Standaard is uw woning niet voorzien van een keukeninrichting. Wel is er een basis 
keukeninstallatie aangebracht in de woning. De omvang en posities van de 
installatie staan weergegeven op de verkooptekening.  
 
Aanpassing keuken installaties voor oplevering 
Wij bieden u de mogelijkheid om de basis keukeninstallatie, met inachtneming van 
de beperkingen met betrekking tot de bouwmuur en het plafond, tegen een 
meerprijs aan te laten passen aan de gewenste keukenindeling. Kiest u voor 
installatie aanpassingen in de keuken, dan wordt het meerwerkbedrag van het 
installatiewerk verhoogd met € 250,00 incl. BTW. Het overzicht met 
meerwerkprijzen ten behoeve van de keukeninstallatie vindt u in HomeDNA onder 
het tabblad ‘documenten’.  
 
Wanneer u kiest om de keukenindeling te wijzigen, is het mogelijk dat de 
aanpassing van de installaties ten behoeve van deze keuken vóór de oplevering 
wordt gerealiseerd. Wij ontvangen dan graag uiterlijk twee weken vóór de 
ruwbouwsluitingsdatum  een installatietekening van de keuken.  
 
Hieronder vindt u de criteria waaraan de tekening moet voldoen: 
• Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn; 
• Tekeningen worden aangeleverd met bij voorkeur wandaanzichten, waarop 

alleen gemaatvoerde installatiepunten (lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren 
staan aangegeven en bovenaanzichten van de keuken. 
Denk hierbij ook aan de verplicht aan te brengen wandcontactdozen boven het 
aanrecht t.b.v. huishoudelijke gebruik (veelal neemt de externe leverancier deze 
niet op in hun installatietekeningen). 

• Renvooi van installatiepunten (gespecificeerd met apparatuur en vermogen); 
• Tekeningen en installatielijst dienen voorzien te zijn van naam, bouwnummer en 

handtekening met datum; 
• De afzuigventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet verplaatst worden. 

Deze ventielen zijn bedoeld voor de ruimte afzuiging. 
• Er wordt geen geveldoorvoer t.b.v. een afzuigkap aangebracht. 
 
Koopmans zal het gespecificeerde bedrag voor de aanpassingen van de installaties 
via het woningdossier in HomeDNA aan u ter goedkeuring voorleggen.  
 
De aankoop en het plaatsen van de keuken wordt door de keukenshowroom in 
rekening gebracht. Let u erop dat de keuken ook aangesloten wordt na het 
plaatsen. Het plaatsen van de keuken zal in eigen beheer na oplevering uitgevoerd 
worden. 
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Aandachtspunten keuken: 
• Let op de draairichting van de ramen i.v.m. bijvoorbeeld een kraan. 
• Het is niet toegestaan om een afzuigkap aan te sluiten op de ventielen van het 

centrale ventilatiesysteem. Een zogenaamde recirculatie afzuigkap is voor uw 
woning een vereiste. Deze afzuigkappen hebben namelijk geen afvoer nodig en 
werken met koolstoffilters.  

• Wanneer u de keukeninstallatie uit laat breiden met veel extra elektragroepen, 
kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden met een extra 
aardlekschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes in het meer- en 
minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij u hiervoor 
extra kosten in rekening brengen. 

• Installatieaanpassingen in de keuken zijn enkel voor sluitingsdatum mogelijk.  
 
Let op:  
u dient uw keuze voor de keuken te maken vóór de ru wbouwsluitingsdatum. 
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Sanitair en tegelwerk 

Algemeen 
Standaard is uw woning voorzien van sanitair, wand- en vloertegels in het toilet en 
in de badkamer. Voor de specificatie van het standaard sanitair en tegelwerk 
verwijzen wij u naar de technische omschrijving. Naast het standaard sanitair en 
tegelwerk wordt er ook een basis badkamerinstallatie aangebracht in de woning. De 
omvang en posities van de installatie staan weergegeven op de verkooptekening. 
Tijdens het kopersgesprek worden er monsters van het tegelwerk getoond.  
 
Casco oplevering toilet en of badkamer 
Mocht u ervoor kiezen om uw woning zonder sanitair en tegelwerk in het toilet en of 
badkamer op te laten leveren dan is dit mogelijk. U krijgt hiervoor dan een bedrag 
retour. Het leidingwerk en de elektrapunten worden dan op standaardplaatsen 
afgedopt.  
 
Casco oplevering toilet en of badkamer met gewijzigd e indeling 
Wij bieden u de mogelijkheid om de basis badkamer en toiletinstallatie, met 
inachtneming van de beperkingen met betrekking tot de bouwmuur en het plafond, 
tegen een meerprijs aan te laten passen aan de gewenste indeling. Kiest u voor 
installatie aanpassingen in de badkamer of het toilet, dan wordt het 
meerwerkbedrag van het installatiewerk verhoogd met € 250,00 incl. BTW. Het 
overzicht met meerwerkprijzen ten behoeve van de installaties vindt u als bijlage in 
de kopers-informatiemap.  
 
Wanneer u kiest om de badkamer en of toiletindeling te wijzigen, is het mogelijk dat 
de aanpassing van de installaties ten behoeve van deze indeling vóór de oplevering 
wordt gerealiseerd. Wij ontvangen dan graag uiterlijk twee weken vóór de 
ruwbouwsluitingsdatum  een installatietekening van de badkamer en of toilet.  
 
Hieronder vindt u de criteria waaraan de tekening moet voldoen: 
• Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn; 
• Tekeningen worden aangeleverd met bij voorkeur wandaanzichten, waarop 

alleen gemaatvoerde installatiepunten (lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren 
staan aangegeven en bovenaanzichten van de badkamer en of het toilet. 

• Renvooi van installatiepunten; 
• Tekeningen en installatielijst dienen voorzien te zijn van naam, bouwnummer en 

handtekening met datum; 
• Het ventiel van de ventilatie kan niet verplaatst worden. Deze is bedoeld voor de 

ruimte afzuiging. 
 
Koopmans zal het gespecificeerde bedrag voor de aanpassingen van de installaties 
via het woningdossier in HomeDNA aan u ter goedkeuring voorleggen.  
 
De aankoop en het plaatsen van de badkamer en of toiletinrichting dient u zelf 
rechtstreeks met de door u gekozen showroom te regelen. Het plaatsen van de 
badkamer en of toiletinrichting zal in eigen beheer na oplevering uitgevoerd worden. 
 
Let op:  
u dient uw keuze voor het sanitair te maken vóór de  ruwbouwsluitingsdatum en de 
keuze voor tegelwerk te maken vóór de afbouwsluitin gsdatum. 
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Binnendeuren 

Het is mogelijk om via de website www.mijndeur.nl uit een aantal alternatieve 
binnendeuren, -kozijnen en garnituur (deurkrukken en schilden) te kiezen. Hierbij 
valt te denken aan binnendeuren met paneel- en of glasvulling of de keuze voor een 
houten binnendeur- en kozijn. Van uw woonadviseur ontvangt u een brochure van 
mijndeur.nl en inloggegevens. Met deze inloggegevens kunt u de site van 
mijndeur.nl bezoeken, waarmee u deuren, kozijnen en garnituur kunt bestellen. 
 
Let op:  
u dient uw keuze voor de binnendeuren te maken vóór  de afbouwsluitingsdatum. 

 

Bijlagen 

• Koperskeuzelijst d.d. 08-11-2018 
o Woningtype A/B/C; fase ruwbouw 
o Woningtype A/B/C; fase afbouw  
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Voorwaarden bij de keuzelijsten 

1. Uw woning maakt deel uit van een projectmatig te bouwen woningbouwplan. 
Daarom wordt er, om een goede voorbereiding en correcte uitvoering te kunnen 
waarborgen, een sluitingsdatum gesteld, waarbinnen uw opties bekend dienen 
te zijn. 
 
Na deze gestelde sluitingsdatum en tijdens de bouw kunnen en worden er geen 
wijzigingen doorgevoerd. 
 

2. De definitieve koperskeuzes dienen voor de betreffende sluitingsdatum in het 
woningdossier via HomeDNA door u en ons bevestigd te zijn. Indien de opties 
niet bevestigd zijn, gaan wij ervan uit dat deze opties vervallen en wordt de 
woning als standaard of volgens de laatste definitieve opties gebouwd en 
opgeleverd. 
 

3. Voor betalingen van meerwerken geldt de regeling, zoals is opgenomen in de 
koop-/aannemingsovereenkomst van SWK. 
 

4. De prijzen zijn inclusief het geldende btw-tarief. 
 

5. Het leveren en plaatsen van de in deze omschrijving beschreven alternatieve 
materialen en/of oplossingen houdt in alle gevallen in (ook daar waar dit niet 
uitdrukkelijk staat vermeld), dat de besteksmatig voorziene materialen en/of 
oplossingen in de optieprijzen zijn verrekend en daardoor zijn komen te 
vervallen. 
 

6. Opties zijn gebaseerd op de standaardwoning. In het plan kunnen woningen 
voorkomen, waarbij de optie niet op de aangegeven wijze kan worden 
uitgevoerd. Koopmans b.v. behoudt zich het recht voor dit voor de betreffende 
woning te wijzigen c.q. te laten vervallen. 
 

7. Een exemplaar van deze keuzelijst is gedeponeerd bij de notaris. 
 
 
 
Wij wensen u veel plezier met het kiezen van de voo r u geschikte optie! 
 
 
 



1. Bouwkundig

1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard

Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze optie aankruisen.

 

1.0.05 Het slaan van palen voor toekomstige uitbereiding € 500,00

Het slaan van palen voor het in de toekomst uitbreiden van de begane grond, het verlengen van de garage,
het formeren van een bijkeuken, het formeren van een erker of het plaatsen van een garage. Excl. snellen van
paalkop en grondwerk. Prijs per paal (aantal palen wordt door de constructeur bepaald).
 

 

1.0.09 Dakterras op aanbouw achtergevel 2,4 m diep Op aanvraag

Het creëren van een dakterras op de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning.
- Enkel i.c.m. een uitbouw (bijkeuken, keuken en/of aanbouw)
- Een raamkozijn wordt vervangen door een buitenkozijn incl. deur;
- Er wordt een terras gecreëerd door het plaatsen van tegels;  
- Er wordt een hekwerk rondom het terras aangebracht.

 

1.1.01A Aangebouwde bijkeuken € 21.795,00

Let op! Optie kan niet gekozen worden door de bouwnummers 6, 23, 24, 41, 42, 62, 80, 89, 105, en 128

Een bijkeuken aan de achterzijde van de woning.
- Binnenwerkse maatvoering 2100 x 3860 mm;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Binnendeur en -kozijn;
- Buitendeur en -kozijn;
- Kozijn voorzien van een draaikiepraam;
- Wasmachine aansluiting;
- Twee keer een dubbele wandcontactdoos;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar;

 

1.1.01E Aangebouwde bijkeuken € 19.600,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42, en 62

Een bijkeuken aan de achterzijde van de woning.
- Binnenwerkse maatvoering 2400 x 3560 mm;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Binnendeur en -kozijn;
- Buitendeur en -kozijn;
- Kozijn voorzien van een draaikiepraam;
- Wasmachine aansluiting;
- Twee keer een dubbele wandcontactdoos;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar;
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1.1.02A Aangebouwde keuken € 21.880,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 6, 23, 24, 41, 42, 62, 80, 89, 105 en 128

Een aangebouwde keuken aan de achterzijde van de woning.
- Binnenwerkse maatvoering 2100 x 4300 mm;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Deur in achtergevel verplaatst naar keuken;
- Extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar;

 

 

1.1.02E Aangebouwde keuken € 17.500,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers   23, 24, 41, 42 en 62

Een aangebouwde keuken aan de achterzijde van de woning.
- Binnenwerkse maatvoering 2100 x 4290 mm;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Deur in achtergevel verplaatst naar keuken;
- Extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar;

 

1.1.03Ba Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 2,5 m diep € 18.250,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 2, 6, 23, 24, 41, 42, 50, 51, 62, 63, 75, 80, 89, 105, 128,
144 en 148

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Er wordt één extra wandcontactdoos in de lange wand aan de keukenzijde geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

 

1.1.03Bb Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 2,5 m diep € 19.250,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor bouwnummer 63 en 148

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Er wordt één extra wandcontactdoos in de lange wand aan de keukenzijde geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.
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1.1.03Bc Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 2,5 m diep € 20.740,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 2, 50, 51, 75 en 144

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Er wordt één extra wandcontactdoos in de lange wand aan de keukenzijde geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

 

1.1.03C Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 2,5 m diep € 15.250,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42 en 62

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Aan weerszijden van de uitbouw wordt een extra dubbele wandcontactdoos geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

 

 

1.1.04Da Aanbouw aan achterzijde woning over een gedeeltelijke breedte, 2,5 m diep € 19.185,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 89, 105 en 128

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Er worden twee extra dubbele wandcontactdozen aan weerszijden van de aanbouw aangebracht;
- Er wordt één extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

 

1.1.04Db Aanbouw aan achterzijde woning over een gedeeltelijke breedte, 2,5 m diep € 19.565,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor bouwnummer 6 en 80

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Er worden twee extra dubbele wandcontactdozen aan weerszijden van de aanbouw aangebracht;
- Er wordt één extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.
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1.1.05Ba Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 2,5 m diep + keuken € 36.665,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummer 2, 23, 24, 41, 42, 62, 63, 75 en 148

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Er wordt één extra wandcontactdoos in de lange wand aan de keukenzijde geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

Een aangebouwde keuken aan de achterzijde van de woning:
- Binnenwerkse maatvoering 2100 x 4300 mm;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Deur in achtergevel verplaatst naar keuken;
- Extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar;

 

1.1.05Bb Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 2,5 m diep + keuken € 36.950,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor bouwnummer 63 en 148

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Er wordt één extra wandcontactdoos in de lange wand aan de keukenzijde geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

Een aangebouwde keuken aan de achterzijde van de woning:
- Binnenwerkse maatvoering 2100 x 4300 mm;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Deur in achtergevel verplaatst naar keuken;
- Extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar;
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1.1.05Bc Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 2,5 m diep + keuken € 38.315,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor bouwnummer 2 en 75

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Er wordt één extra wandcontactdoos in de lange wand aan de keukenzijde geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

Een aangebouwde keuken aan de achterzijde van de woning:
- Binnenwerkse maatvoering 2100 x 4300 mm;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Deur in achtergevel verplaatst naar keuken;
- Extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar;

 

1.1.05C Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 2,5 m diep + keuken € 27.250,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers  23, 24, 41, 42 en 62

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 2,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 2,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Aan weerszijden van de uitbouw wordt een extra dubbele wandcontactdoos geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

Een aangebouwde keuken aan de achterzijde van de woning:
- Binnenwerkse maatvoering 2100 x 4290 mm;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Deur in achtergevel verplaatst naar keuken;
- Extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar;

 

1.1.06Aa Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 3,5 m diep € 22.790,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 2, 6, 23, 24, 41, 42, 62, 75, 80, 89, 105, 128 en 144

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 3,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 3,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Er wordt één extra wandcontactdoos in de lange wand aan de keukenzijde geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.
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1.1.06Ab Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 3,5 m diep € 24.050,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 2, 75 en 144

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 3,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 3,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Er wordt één extra wandcontactdoos in de lange wand aan de keukenzijde geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

 

1.1.06B Aanbouw aan achterzijde woning over de gehele breedte, 3,5 m diep € 19.850,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42 en 62

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 3,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 3,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- De dubbele wandcontactdoos naast de achterdeur wordt verplaatst naar de lange wand tegenover de
keuken;
- Aan weerszijden van de uitbouw wordt een extra dubbele wandcontactdoos geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.
 

 

1.1.06Ca Aanbouw aan achterzijde woning over de gedeeltelijke breedte, 3,5 m diep € 22.250,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 89, 105 en 128

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 3,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 3,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Aan weerszijden van de uitbouw worden twee extra dubbele wandcontactdozen geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.

 

1.1.06Cb Aanbouw aan achterzijde woning over de gedeeltelijke breedte, 3,5 m diep € 22.785,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor bouwnummer 6 en 80

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond met 3,5 meter uitgebreid:
- De gehele achtergevel van de begane grond wordt 3,5 meter verplaatst naar de tuinzijde;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;
- Aan weerszijden van de uitbouw worden twee extra dubbele wandcontactdozen geplaatst;
- Er worden twee extra plafondlichtpunten incl. schakelaar aangebracht.
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1.1.07Aa Aangebouwde keuken incl. schuine hoek + bijkeuken € 43.615,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 2, 6, 23, 24, 32, 33, 41, 42, 62, 63, 75, 80, 89, 105, 128,
144 en 148

Een aangebouwde keuken en berging aan de achterzijde van de woning.
- Binnenwerkse maatvoering circa 2100 x 4300 (keuken) / 2100 x 3780 (bijkeuken) mm;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;

Keuken:
- De achterdeur wordt vervangen door dubbele tuindeuren t.p.v. de schuine hoek;
- De twee kozijnen met vaste beglazing tot aan de grond worden vervangen door een enkel kozijn;
- Een extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast de achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar.

Bijkeuken:
- Binnendeur en -kozijn;
- Buitendeur en -kozijn;
- Kozijn met vast glas tot op de grond;
- Wasmachine aansluiting;
- Twee keer een extra dubbele wandcontactdoos;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar.

 

1.1.07Ab Aangebouwde keuken incl. schuine hoek + bijkeuken € 44.025,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 2, 32, 33, 63, 75, 144 en 148

Een aangebouwde keuken en berging aan de achterzijde van de woning.
- Binnenwerkse maatvoering circa 2100 x 4300 (keuken) / 2100 x 3780 (bijkeuken) mm;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;

Keuken:
- De achterdeur wordt vervangen door dubbele tuindeuren t.p.v. de schuine hoek;
- De twee kozijnen met vaste beglazing tot aan de grond worden vervangen door een enkel kozijn;
- Een extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast de achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar.

Bijkeuken:
- Binnendeur en -kozijn;
- Buitendeur en -kozijn;
- Kozijn met vast glas tot op de grond;
- Wasmachine aansluiting;
- Twee keer een extra dubbele wandcontactdoos;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar.
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1.1.07B Aangebouwde keuken incl. schuine hoek + bijkeuken € 35.950,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42 en 62

Een aangebouwde keuken en berging aan de achterzijde van de woning.
- Binnenwerkse maatvoering circa 2100 x 4200 (keuken) / 2100 x 3780 (bijkeuken) mm;
- De aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- De vloer wordt uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde systeemvloer met afwerkvloer, conform woonhuis;
- Afwerking conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Vloerverwarming;

Keuken:
- De achterdeur wordt vervangen door dubbele tuindeuren t.p.v. de schuine hoek;
- De twee kozijnen met vaste beglazing tot aan de grond worden vervangen door een enkel kozijn;
- Een extra buitenkozijn incl. draaikiepraam naast de achterdeur;
- Aansluitingen conform verkooptekening vanuit standaard positie naar aangebouwde keuken;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar.

Bijkeuken:
- Binnendeur en -kozijn;
- Buitendeur en -kozijn;
- Kozijn met vast glas tot op de grond;
- Wasmachine aansluiting;
- Twee keer een extra dubbele wandcontactdoos;
- Plafondlichtpunt incl. wisselschakelaar.

 

1.1.08A Houten achtergevel met geveldrager t.b.v. zelfbouw € 2.200,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 6, 80, 89, 105 en 128

De achtergevel wordt gewijzigd in een houtengevel incl. geveldrager. Hierdoor kunt u na oplevering
gemakkelijk zelf een uitbouw realiseren.

 

1.1.08B Houten achtergevel met geveldrager t.b.v. zelfbouw € 6.835,00

Let op! Optie kan niet gekozen worden door de bouwnummers 2, 6, 23, 24, 41, 42, 50, 51, 62, 63, 75, 80, 89,
105, 128, 144 en 148

De achtergevel wordt gewijzigd in een houtengevel incl. geveldrager. Hierdoor kunt u na oplevering
gemakkelijk zelf een uitbouw realiseren.

 

1.1.08C Houten achtergevel met geveldrager t.b.v. zelfbouw € 7.100,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42, 62, 63 en 148

De achtergevel wordt gewijzigd in een houtengevel incl. geveldrager. Hierdoor kunt u na oplevering
gemakkelijk zelf een uitbouw realiseren.

 

1.1.08D Houten achtergevel met geveldrager t.b.v. zelfbouw € 7.420,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 2, 50, 51, 75 en 144

De achtergevel wordt gewijzigd in een houtengevel incl. geveldrager. Hierdoor kunt u na oplevering
gemakkelijk zelf een uitbouw realiseren.

 

1.1.09A Latei in achtergevel t.b.v. latere uitbreiding € 2.380,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 6, 80, 105 en 128

De achtergevel wordt voorzien van een latei t.b.v. een uitbreiding in de toekomst.

 

1.1.09B Latei in achtergevel t.b.v. latere uitbreiding € 3.395,00

Let op! Optie kan niet gekozen worden door de bouwnummers 1, 2, 6, 7, 23, 24, 41, 42, 50, 51, 62, 63, 74
t/m 79, 80 t/m 105, 128, 138, 143, 144 en 148

De achtergevel wordt voorzien van een latei t.b.v. een uitbreiding in de toekomst.
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1.1.09C Latei in achtergevel t.b.v. latere uitbreiding € 3.575,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor bouwnummers 23, 24, 41, 42, 62, 63, en 148

De achtergevel wordt voorzien van een latei t.b.v. een uitbreiding in de toekomst.

 

1.1.09D Latei in achtergevel t.b.v. latere uitbreiding € 3.930,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 2, 50, 51, 75 t/m 79 en 144

De achtergevel wordt voorzien van een latei t.b.v. een uitbreiding in de toekomst.

 

1.1.10A Erker in voorgevel € 7.635,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 26, 30, 31, 34, 35, 36, 44, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 59,
60, 70, 71, 124, 125, 126, 136, 146 en 147

Ter plaatse van de gemetselde bloembak wordt een erker gerealiseerd:
- Afwerking erker conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Circa 770 mm diep.
 

 

1.1.10B Erker in voorgevel € 8.700,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 8, 10, 11, 82, 83, 91 en 93 t/m 95

Ter plaatse van de gemetselde bloembak wordt een erker gerealiseerd:
- Afwerking erker conform woonhuis (zie technische omschrijving);
- Circa 770 mm diep.
 

 

1.1.12 Verbreden van de standaard buitenberging met 1.50 meter naar 2.90x4.40 meter € 4.070,00

De huidige buitenberging wordt vergroot naar circa 2.90x4.40 meter. Uitvoering en afwerking volgens
technische omschrijving en optietekening.

 

1.1.13 Trap spiegelen € 285,00

Het spiegelen van de trap van de begane grond naar de 1e verdieping en het spiegelen van de trap van de 1e
verdieping naar de 2e verdieping.

 

1.1.15 Lichtkoepel 1000x2400mm € 6.650,00

Let op! alleen in combinatie met een uitbouw mogelijk.

In het dak wordt een lichtkoepel aangebracht. De sparingsmaat ten behoeve van de lichtkoepel is ca. 1000 x
2400 mm. Dit is een vaste lichtkoepel en kan dus niet geopend worden. De lichtkoepel is voorzien van triple
glas Uw= 0.7. De rand van de sparing voor de lichtkoepel wordt afgewerkt met plaatmateriaal. 
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1.1.16 Lichtkoepel 1000x1800mm € 5.820,00

Let op! alleen in combinatie met een uitbouw mogelijk.

In het dak wordt een lichtkoepel aangebracht. De sparingsmaat ten behoeve van de lichtkoepel is ca. 1000 x
1800 mm. Dit is een vaste lichtkoepel en kan dus niet geopend worden. De lichtkoepel is voorzien van triple
glas Uw= 0.7. De rand van de sparing voor de lichtkoepel wordt afgewerkt met plaatmateriaal.

 

1.1.17 Vast glas wijzigen naar draai-kiep raam € 410,00

Vast glas wijzigen in draai-kiep raam ten plaatse van de achtergevel. De prijs is per stuk.

 

1.1.30 Wijzigen achtergevelkozijn naar een tweedelige schuifpui € 2.700,00

Op de begane grond wordt het achtergevelkozijn gewijzigd naar een houten, tweedelige schuifpui. Eén deur
wordt voorzien van een cilinderslot, waarmee het schuivende deel zowel van de binnen- als de buitenzijde
geopend en afgesloten kan worden.

 

1.1.32A Achtergevelkozijn wijzigen in dubbele tuindeuren met zijlichten € 3.600,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 2, 6, 23, 24, 41, 42, 50, 51, 62, 63, 75, 80, 89, 105, 128,
139, 144 en 148

Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten kozijn met twee naar buiten
openslaande deuren en aan beide zijden een strook vast glas. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot,
waarmee de deur zowel van de binnen- als de buitenzijde geopend kan worden. Dit is de loopdeur. De
loopdeur staat op tekening aangegeven en wordt voorzien van een windhaak.

 

1.1.32C Achtergevelkozijn wijzigen in dubbele tuindeuren met zijlichten € 4.800,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 2,75,89,105,128,139 en 144.

Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten kozijn met twee naar buiten
openslaande deuren en aan beide zijden 2 stroken vast glas. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot,
waarmee de deur zowel van de binnen- als de buitenzijde geopend kan worden. Dit is de loopdeur. De
loopdeur staat op tekening aangegeven en wordt voorzien van een windhaak.
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1.1.32F Achtergevelkozijn wijzigen in dubbele tuindeuren met zijlichten € 5.050,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 6 en 80.

Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten kozijn met twee naar buiten
openslaande deuren en aan beide zijden 2 stroken vast glas. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot,
waarmee de deur zowel van de binnen- als de buitenzijde geopend kan worden. Dit is de loopdeur. De
loopdeur staat op tekening aangegeven en wordt voorzien van een windhaak.
 

 

1.1.33 Achtergevelkozijn wijzigen in dubbele tuindeuren € 2.100,00

Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten kozijn met twee naar buiten
openslaande deuren. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot, waarmee de deur zowel van de binnen-
als de buitenzijde geopend kan worden. Dit is de loopdeur. De loopdeur staat op tekening aangegeven en
wordt voorzien van een windhaak.

 

1.1.34 Achterdeur in geisoleerde berging € 850,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42 en 62

De geïsoleerde aangebouwde berging wordt voorzien van een achterdeur.

 

1.1.36 Beglazing buitengevelkozijn badkamer niet-transparant € 375,00

Het glas van het buitengevelkozijn van de badkamer wordt niet-transparant uitgevoerd. De ruit aan de
binnenzijde wordt hierbij uitgevoerd in matglas.

 

1.1.40A Dakkapel voorzijde circa 0,90 m breed (inwendig) € 8.495,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers  2 t/m 5, 75 t/m 80, 86 t/m 88, 98 en 129 t/m 133

Op de tweede verdieping wordt aan de voorzijde een dakkapel aangebracht met een inwendige breedte van
circa 0,90 meter, conform optietekening. In de dakkapel wordt een kozijn in twee delen aangebracht. Hiervan
is één deel een draaiend deel. De dakkapel wordt voorzien van een houten vensterbank. De overige
afwerking van de binnenzijde van de dakkapel is conform afwerking tweede verdieping.

I.v.m. de benodigde hoeveelheid PV panelen is deze optie beperkt mogelijk en dient de optie overlegt te
worden met uw woonadviseur.

 

1.1.41A Dakkapel voorzijde circa 1,80 m breed (inwendig) € 10.175,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 8, 9, 11, 12, 13, 27 t/m 33, 35, 36, 37, 41, 43 t/m 46,
48 t/m 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 90, 91, 93 t/m 97, 122, 123, 124, 126, 127, 134,
136, 137, 144, 145, 147 en 148

Op de tweede verdieping wordt aan de voorzijde een dakkapel aangebracht met een inwendige breedte van
circa 1.80 meter, conform optietekening. In de dakkapel wordt een kozijn in twee delen aangebracht. Hiervan
is één deel een draaiend deel. De dakkapel wordt voorzien van een houten vensterbank. De overige
afwerking van de binnenzijde van de dakkapel is conform afwerking tweede verdieping.

I.v.m. de benodigde hoeveelheid PV panelen is deze optie beperkt mogelijk en dient de optie overlegt te
worden met uw woonadviseur.
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1.1.43 Dakkapel achterzijde circa 1,80 m breed (inwendig) € 10.175,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 1 t/m 5, 7, 8 t/m 12, 74 t/m 79, 81 t/m 84, 86 t/m 89,
91 t/m 96 en 98 t/m 105

Op de tweede verdieping wordt aan de achterzijde een dakkapel aangebracht met een inwendige breedte van
circa 1,80 meter, conform optietekening. In de dakkapel wordt een kozijn in drie delen aangebracht. Hiervan is
één deel een draaiend deel. De dakkapel wordt voorzien van een houten vensterbank. De overige afwerking
van de binnenzijde van de dakkapel is conform afwerking tweede verdieping.

I.v.m. de benodigde hoeveelheid PV panelen is deze optie beperkt mogelijk en dient de optie overlegt te
worden met uw woonadviseur.

 

1.1.51 Dakraam (afmeting: 1.14 x 1.18 meter) € 1.810,00

Op de tweede verdieping wordt een dakraam aangebracht met een afmeting van circa 1.14 x 1.18 meter,
conform optietekening. De binnenzijde van het dakraam wordt met een witte kunststoffen omlijsting afgewerkt.

I.v.m. de benodigde hoeveelheid PV panelen is deze optie beperkt mogelijk en dient de optie overlegt te
worden met uw woonadviseur.

 

1.1.52 Verplaatsen standaard dakraam € 70,00

Het verplaatsen van het standaard dakraam naar een positie naar keuze.

Let op! Positie in overleg met de woonadviseur.

 

1.2.15 Loopdeur achtergevel vervangen door vast glas € -165,00

Let op! alleen in combinatie met optie 1.1.33 dubbele tuindeuren.

Enkele loopdeur vervangen door een kozijn met vast glas.

 

1.2.20 Keuken aan de voorzijde € 345,00

Het creëren van een keuken aan de voorzijde van de woning. De aansluitpunten worden conform
verkooptekening gerealiseerd.

Deze optie is beperkt mogelijk en dient overlegt te worden met uw woonadviseur.
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3. Verwarming en ventilatie

3.3.32 Vloerverwarming op de 2e verdieping Op aanvraag

Op de 2e verdieping wordt vloerverwarming in de dekvloer aangebracht. De vloerverwarming zal in de zone
gelegd worden waar de hoogte tenminste 1.500mm + vloerpeil is en met uitzondering van de technische
ruimte. 

 

3.3.32A Vloerverwarming op de 2e verdieping € 585,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 25,43,61

Op de 2e verdieping wordt vloerverwarming in de dekvloer aangebracht. De vloerverwarming zal in de zone
gelegd worden waar de hoogte tenminste 1.500mm + vloerpeil is en met uitzondering van de technische
ruimte. 

 

3.3.32B Vloerverwarming op de 2e verdieping € 720,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers
29,30,31,34,35,36,47,48,49,52,53,63,69,70,71,72,82,83,
84,91,92,93,94,95,96,123,124,126,135,136,137

Op de 2e verdieping wordt vloerverwarming in de dekvloer aangebracht. De vloerverwarming zal in de zone
gelegd worden waar de hoogte tenminste 1.500mm + vloerpeil is en met uitzondering van de technische
ruimte. 

 

3.3.32C Vloerverwarming op de 2e verdieping € 900,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 3,4,5,8,9,10,11,12,26,33,44,50,56,57,58,59,60,67,77,
78,79,86,87,88,89,99,100,101,102,103,104,125,129,130,131,132,133,145,146,147

Op de 2e verdieping wordt vloerverwarming in de dekvloer aangebracht. De vloerverwarming zal in de zone
gelegd worden waar de hoogte tenminste 1.500mm + vloerpeil is en met uitzondering van de technische
ruimte. 

 

3.3.32D Vloerverwarming op de 2e verdieping € 1.030,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 13,23,27,28,32,37,41,45,46,51,54,55,62,64,66,68,73,
85,90,97,122,127,134,144,148

Op de 2e verdieping wordt vloerverwarming in de dekvloer aangebracht. De vloerverwarming zal in de zone
gelegd worden waar de hoogte tenminste 1.500mm + vloerpeil is en met uitzondering van de technische
ruimte. 

 

3.3.32E Vloerverwarming op de 2e verdieping € 1.150,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 2,6,24,42,63,65,67,75,80,89,105,128

Op de 2e verdieping wordt vloerverwarming in de dekvloer aangebracht. De vloerverwarming zal in de zone
gelegd worden waar de hoogte tenminste 1.500mm + vloerpeil is en met uitzondering van de technische
ruimte. 

 

3.3.35 Voorbereiding vloerverwarming voor toekomstige uitbouw € 500,00

Op de begane grond zal ter plaats van de achtergevel een aanvoer en retourleiding circa 10 centimeter boven
de afwerkvloer afgedopt opgeleverd worden. Deze is aangesloten op een aparte groep welke gekoppeld kan
worden aan een toekomstige uitbouw.
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3.5.01 Verruimen capaciteit verwarmings- en koelsysteem € 625,00

Het aanpassen van de warmte en koude installatie in verband met (toekomstige) uitbreiding van de woning.
Geschikt voor een uitbreiding tussen de 0 en 8 m2 BVO.

 

3.5.02 Verruimen capaciteit verwarmings- en koelsysteem € 1.165,00

Het aanpassen van de warmte en koude installatie in verband met (toekomstige) uitbreiding van de woning.
Geschikt voor een uitbreiding tussen de 8 en 15 m2 BVO.

 

3.5.03 Verruimen capaciteit verwarmings- en koelsysteem € 1.800,00

Het aanpassen van de warmte en koude installatie in verband met (toekomstige) uitbreiding van de woning.
Geschikt voor een uitbreiding tussen de 15 en 22 m2 BVO.

 

3.5.04 Verruimen capaciteit verwarmings- en koelsysteem € 2.400,00

Het aanpassen van de warmte en koude installatie in verband met (toekomstige) uitbreiding van de woning.
Geschikt voor een uitbreiding tussen de 22 en 30 m2 BVO.

 

3.5.05 Verruimen capaciteit verwarmings- en koelsysteem € 625,00

Het aanpassen van de warmte en koude installatie in verband met (toekomstige) uitbreiding van de woning.
Geschikt voor de toevoeging van een kleine dakkapel.

 

3.5.06 Verruimen capaciteit verwarmings- en koelsysteem € 1.165,00

Het aanpassen van de warmte en koude installatie in verband met (toekomstige) uitbreiding van de woning.
Geschikt voor de toevoeging van een grote dakkapel.
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4. Loodgieterswerk

4.0.01 Standaard sanitair en tegelwerk toiletruimte Standaard

Het sanitair en tegelwerk in de toiletruimte wordt aangebracht conform de technische omschrijving.

 

4.0.03 Standaard sanitair en tegelwerk badkamer Standaard

Het sanitair en tegelwerk in de badkamer wordt aangebracht conform de technische omschrijving.

 

4.0.05 Muurbuis i.p.v. vloerbuis voor wastafel en fonteintje € 100,00

De standaard vloerbuis t.b.v. de wastafel in de badkamer en het fonteintje in het toilet worden vervangen door
een muurbuis. De prijs á €100 geldt voor zowel de wastafel als het fonteintje. De optie geldt ook wanneer het
sanitair komt te vervallen en de aansluitingen afgedopt worden gerealiseerd.

 

4.1.20 Sanitair en tegelwerk via de showroom Offerte

Sanitair en tegelwerk conform offerte en tekening van de showroom.

 

4.1.30 Vervalllen sanitair toilet en badkamer € -680,00

In de badkamer en in het toilet komt het sanitair te vervallen. De koud- en warmwaterleiding en de
rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. 

Het plaatsen van het sanitair kan na oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende
overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.

 

4.1.33 Casco badkamer en toilet (basis indeling) Op aanvraag

Badkamer
In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de afwerkvloer, het sanitair
en de schachtwanden geheel te vervallen. De radiator wordt wel aangebracht. De koud- en warmwaterleiding
en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de
standaard plaatsen afgemonteerd.

Toilet
In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair geheel te
vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De koper dient zelf de afwerkvloer
(in het toilet) te meten op vochtgehalte alvorens de tegels na oplevering zelf kunnen worden aangebracht. De
koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen
worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.

De wanden worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en
rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet
gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na
oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.

 

Koperskeuzes

Project: 4896 - Broeckgouw fase 9 & 10
Datum: 08-11-2018

Fase: Ruwbouw
Woningtype: A/B/C

Alle prijzen incl. BTW pagina: 15 van 21



4.1.33A Casco badkamer en toilet € -2.830,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers
2,3,4,5,75,76,77,78,79,86,87,88,98,99,100,101,102,103,
104,129,130,131,132,133,13,28,45,55,148,23,24,41,42,62,63,6,80,89,105,128,32,51

Badkamer
In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de afwerkvloer, het sanitair
en de schachtwanden geheel te vervallen. De vloerverwarming wordt wel aangebracht en komt in een dunne
cementlaag te liggen. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen
afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. Let op bij eventuele
aanpassingen nadien dat de positie van de waterleidingen niet te dicht of kruizen met de vloerverwarming in
verband met het risico op legionella.

Toilet
In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair geheel te
vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De koper dient zelf de afwerkvloer
(in het toilet) te meten op vochtgehalte alvorens de tegels na oplevering zelf kunnen worden aangebracht. De
koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen
worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.

De wanden worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en
rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet
gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na
oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.

 

4.1.33B Casco badkamer en toilet € -2.880,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers
2,3,4,5,75,76,77,78,79,86,87,88,98,99,100,101,102,103,104,129,130,131,132,133,13,28,45,55,148

Badkamer
In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de afwerkvloer, het sanitair
en de schachtwanden geheel te vervallen. De vloerverwarming wordt wel aangebracht en komt in een dunne
cementlaag te liggen. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen
afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. Let op bij eventuele
aanpassingen nadien dat de positie van de waterleidingen niet te dicht of kruizen met de vloerverwarming in
verband met het risico op legionella.

Toilet
In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair geheel te
vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De koper dient zelf de afwerkvloer
(in het toilet) te meten op vochtgehalte alvorens de tegels na oplevering zelf kunnen worden aangebracht. De
koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen
worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.

De wanden worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en
rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet
gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na
oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.
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4.1.33C Casco badkamer en toilet € -2.980,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 23,24,41,42,62,63,6,80,89,105,128

Badkamer
In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de afwerkvloer, het sanitair
en de schachtwanden geheel te vervallen. De vloerverwarming wordt wel aangebracht en komt in een dunne
cementlaag te liggen. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen
afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. Let op bij eventuele
aanpassingen nadien dat de positie van de waterleidingen niet te dicht of kruizen met de vloerverwarming in
verband met het risico op legionella.

Toilet
In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair geheel te
vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De koper dient zelf de afwerkvloer
(in het toilet) te meten op vochtgehalte alvorens de tegels na oplevering zelf kunnen worden aangebracht. De
koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen
worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.

De wanden worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en
rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet
gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na
oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.

 

4.1.33D Casco badkamer en toilet € -3.130,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 32,51

Badkamer
In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de afwerkvloer, het sanitair
en de schachtwanden geheel te vervallen. De vloerverwarming wordt wel aangebracht en komt in een dunne
cementlaag te liggen. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen
afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. Let op bij eventuele
aanpassingen nadien dat de positie van de waterleidingen niet te dicht of kruizen met de vloerverwarming in
verband met het risico op legionella.

Toilet
In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair geheel te
vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De koper dient zelf de afwerkvloer
(in het toilet) te meten op vochtgehalte alvorens de tegels na oplevering zelf kunnen worden aangebracht. De
koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen
worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.

De wanden worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en
rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet
gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na
oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.
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4.1.34 Casco badkamer (gewijzigde indeling) Offerte

Wanneer u kiest om de badkamer na oplevering zelf of door derden in te laten richten, is het mogelijk dat de
aanpassing van de leidingen vóór de oplevering wordt gerealiseerd. In dit geval dient u vóór de
ruwbouwsluitingsdatum een badkamertekening aan te leveren. Hieronder vindt een aantal criteria waaraan
de tekening moet voldoen:
- Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn;
- Tekeningen worden aangeleverd met wandaanzichten, waarop alleen gemaatvoerde
leidingen/elektrapunten
(lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren staan aangegeven, en bovenaanzichten;
- Het mechanische ventilatiepunt kan niet worden verplaatst.

In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de afwerkvloer, het sanitair
en de schachtwanden geheel te vervallen. De radiator wordt wel aangebracht. De koud- en warmwaterleiding
en de rioleringsleiding worden op een plaats naar keuze aangebracht. De elektraleidingen kunnen eveneens
afgemonteerd worden op positie naar keuze. De wanden worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te
dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. Het plaatsen van het sanitair kan na
oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.

De installatiekosten worden vermeerderd met €250,00 voor de coördinatiekosten.

 

4.2.01 Verplaatsen wastafelaansluiting € 35,00

Het wastafelaansluitpunt verplaatsen naar een andere positie in dezelfde ruimte.
Graag de gewenste positie (incl. maatvoering) aangeven in de memo.

 

4.2.02 Verplaatsen douche aansluiting € 45,00

De aansluiting van de douche verplaatsen naar een andere positie in dezelfde ruimte.
Graag de gewenste positie (incl. maatvoering) aangeven in de memo.

 

4.2.03 Verplaatsen toiletaansluiting € 185,00

Het toiletaansluitpunt verplaatsen naar een andere positie in dezelfde ruimte.
Graag de gewenste positie (incl. maatvoering) aangeven in de memo.

 

4.2.04 Draingoot € 695,00

Het standaard doucheputje wordt vervangen door een draingoot.

 

4.3.01 Verplaatsen aansluitpunt spoelbak € 150,00

Verplaatsen van de koud, warmwaterleiding en de afvoerleiding t.b.v. de spoelbak.

 

4.3.02 Aansluitpunt t.b.v. vaatwasser € 190,00

Extra afvoer en wateraanvoer inclusief muurplaat voor een vaatwasser, Amerikaanse koelkast of inbouw koffie
apparaat.

 

4.3.05 Verplaatsen wasmachine aansluiting naar 1e verdieping € 290,00

De wasmachineaansluiting wordt verplaatst naar de 1e verdieping (slaapkamer). De wandcontactdoos en
koud waterkraan worden verplaatst en de riool en aansluiting wordt afgedopt. Een en ander conform positie op
tekening.

 

4.3.06 Verplaatsen wasmachine aansluiting naar de begane grond € 365,00

De wasmachineaansluiting wordt verplaatst naar de begane grond, bijvoorbeeld een bijkeuken. De
wandcontactdoos en koud waterkraan worden verplaatst en de riool en aansluiting wordt afgedopt. Een en
ander conform positie op tekening.

 

4.3.07 Water tappunt (afgedopte aansluiting) in de aangebouwde (bij)keuken € 215,00

Het aanbrengen van een afgedopte aansluiting t.b.v. een water tappunt en een water afvoer in de
aangebouwde (bij)keuken.
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4.3.08 Bad aansluiting inclusief bad € 2.200,00

Let op! alleen in combinatie met optie 4.4.01 vergroten boiler naar 200 liter.

Een bad aansluiting inclusief bad en tegelwerk. het ligbad is een Sphinx 300 bad acryl 180x80x45 cm wit.
 

 

4.3.09 Bad aansluiting € 260,00

Let op! alleen in combinatie met optie 4.4.01 vergroten boiler naar 200 liter.

Aansluiting bad, afgedopte koud/warm water aansluiting voor een toekomstig bad.

 

4.3.10 Uitstortgootsteen in de vrijstaande berging (i.c.m. isolatie) € 2.030,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 23,24,41,42 en 62 en enkel i.c.m. optie 1.1.92A
(standaard vrijstaande gemetselde berging geheel isoleren)

In de berging wordt een plaatstalen uitstortgootsteen (aansluiting koud water en afvoer) inclusief kraan
aangebracht. De hoogte van de bovenrand van de gootsteen wordt op circa 650 mm gemonteerd. De
uitstortgootsteen wordt geheel als opbouw uitgevoerd.

 

4.3.11 Uitstortgootsteen aangebouwde geisoleerdeberging € 575,00

Let op! Optie is enkel mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42 en 62

In de berging/garage wordt een uitstortgootsteen (koudwater aansluiting en afvoer) inclusief kraan
aangebracht. De hoogte van de bovenrand van de gootsteen wordt op ca. 650 mm gemonteerd.

 

4.3.12 Dakdoorvoer in plat dak t.b.v. wasdroger € 435,00

In het platte dak wordt voor de afvoer van een wasdroger een dakdoorvoer gemaakt.

 

4.3.13 Dakdoorvoer in schuine kap t.b.v. wasdroger € 385,00

Het leveren en aanbrengen van een sparing in de schuine kap op zolder en een dak doorvoer t.b.v. wasdroger
met luchtafvoer. Dit is niet noodzakelijk bij een condens droger. Deze optie is excl. een wandcontactdoos op
een aparte groep. De positie van de dak doorvoer wordt door de installateur in het werk bepaald.

 

4.3.16 Buitenkraan voor- of achtergevel € 405,00

Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter aan de voor- of achtergevel. Deze is afsluit- en
aftapbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk en aftappunt. Deze buitenkraan krijgt een
vaste plaats en wordt onder de buitenlamp aangebracht. Het betreft een opbouwkraan met montageplaat op
het metselwerk. De kraan wordt uitgevoerd met een afneembare sleutel.

 

4.3.17 Buitenkraan met schrobput voor- of achtergevel € 735,00

Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter en schrobput aan de voor- of achtergevel. De
schrobput wordt aangesloten op het riool en de kraan is afsluitbaar in de meterkast door middel van een
stopkraan met kruk. Het betreft een opbouw buitenkraan. Deze buitenkraan met schrobput krijgt een vaste
plaats en wordt uitgevoerd onder de buitenlamp. Het betreft een opbouwkraan met montageplaat op het
metselwerk. De kraan wordt uitgevoerd met een afneembare sleutel.
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4.3.20 Extra riool, warm en koudwater (afgedopt) op zolder € 295,00

Het leveren en aanbrengen van rioolafvoer, koud en warmwaterleiding op zolder, tegen de wand van de
techniekruimte t.b.v. een later te plaatsen wastafel. Afvoer afgedopt uit de vloer, waterleidingen 2 zijdig
afgedopt uit de wand op standaard hoogte wastafel.

 

4.3.21 Aquastop ten behoeve van de wasmachine € 55,00

Het leveren en aanbrengen van een waterstop op de wasmachinekraan. Deze waterstop zorgt ervoor dat
wanneer de wasmachine het 'vuilwater' niet meer kan lozen, de watertoevoer wordt stopgezet door middel van
een klep.
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6. Keuken

6.0.00 Standaard keukenaansluiting Standaard

Uw keuken wordt voorzien van de standaard aansluitpunten conform de verkooptekening d.d. 12-06-18

 

6.1.10 Installaties keuken volgens keukenofferte showroom Offerte

Wanneer u kiest om een keuken bij een keukenshowroom te kopen, is het mogelijk dat de
aanpassing van de installaties ten behoeve van deze keuken vóór de oplevering wordt gerealiseerd.
In dit geval dient u uiterlijk vóór de ruwbouwsluitingsdatum een keukentekening aan te
leveren. Hieronder vindt u een aantal criteria waaraan de keukentekening moet voldoen:
- Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn;
- Tekeningen worden aangeleverd met wandaanzichten, waarop alleen gemaatvoerde installatiepunten
(lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren staan aangegeven, en bovenaanzichten. Denk hierbij ook
aan de verplicht aan te brengen wandcontactdozen boven het aanrecht t.b.v. huishoudelijke gebruiken
de mv schakelaar;
- Renvooi van installatiepunten (gespecificeerd met apparatuur en vermogen);
- Tekeningen en installatielijst dienen voorzien te zijn van naam, bouwnummer en handtekening met
datum;
- De mechanische ventilatiepunten kunnen niet verplaatst worden.
- Er wordt geen geveldoorvoer t.b.v. een afzuigkap aangebracht.

De installatiekosten worden vermeerderd met € 250,00 voor de coördinatiekosten.
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1. Bouwkundig

1.0.03 Geen afbouw wijzigingen Standaard

Indien u geen keuze maakt uit de afbouw keuzelijst graag deze optie selecteren.

 

1.1.92A Standaard vrijstaande gemetselde berging geheel isoleren € 4.350,00

Let op! Optie is niet mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42 en 62

De standaard vrijstaande gemetselde berging wordt aan de binnenzijde voorzien van stijl- en regelwerk met
daartussen isolatie waartegen plaatmateriaal wordt aangebracht. De dakvloer zal ook van binnenuit
geïsoleerd worden door middel van isolatie tussen de balklaag. De betonvloer zal uitgevoerd worden als een
geïsoleerd betonvloer.
Deze optie heeft als gevolg dat de inwendige maten van de berging zullen wijziging. De bruikbare vierkante
meters zullen minder worden.

 

1.1.93A Standaard vrijstaande gemetselde berging vervangen door houten berging € -750,00

Let op! Optie niet mogelijk voor de bouwnummers 23, 24, 41, 42 en 62

In de tuin wordt een ongeïsoleerde gemetselde berging vervangen door (prefab) houten wanden en dak. De
berging wordt uitgevoerd met horizontaal aangebrachte bezaagde geïmpregneerde rabatdelen van
vurenhout. De binnenzijde van de berging wordt niet afgewerkt. Het deurkozijn is van hardhout en is voorzien
van een houten deur met glasopening voorzien van enkel gelaagd matglas. De vloer van de buitenberging
blijft conform technische omschrijving een prefab betonvloer. Het platte dak van de buitenberging blijft
opgebouwd uit een houten balklaag voorzien van een dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking, zonder
grind.

 

1.1.93B Standaard vrijstaande gemetselde berging vervangen door houten berging € -750,00

In de tuin wordt een ongeïsoleerde gemetselde berging vervangen door (prefab) houten wanden en dak. De
berging wordt uitgevoerd met horizontaal aangebrachte bezaagde geïmpregneerde rabatdelen van
vurenhout. De binnenzijde van de berging wordt niet afgewerkt. Het deurkozijn is van hardhout en is voorzien
van een houten deur met glasopening voorzien van enkel gelaagd matglas. De vloer van de buitenberging
blijft conform technische omschrijving een prefab betonvloer. Het platte dak van de buitenberging blijft
opgebouwd uit een houten balklaag voorzien van een dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking, zonder
grind.

 

1.2.01 Douchewand (incl. tegelwerk) 2,10 x 0,90 € 700,00

Het plaatsen en betegelen van een douchewand nabij de douchehoek. De douchewand is 2,10 meter hoog
en 0,90 meter lang.

Positie conform optie tekening

 

1.2.13 Eerste verdieping met twee ruime slaapkamers € 240,00

Op de eerste verdieping worden twee slaapkamers samengevoegd:
- Een scheidingswand komt te vervallen;
- Eén binnendeur- en kozijn komen te vervallen;
- De twee lichtschakelaars worden naast elkaar, t.p.v. de binnendeur, geplaatst. Beide lichtpunten blijven intact
en afzonderlijk bedienbaar.

De capaciteit van de verwarming en de ventilatie wordt herberekend en waar nodig aangepast.

 

Koperskeuzes

Project: 4896 - Broeckgouw fase 9 & 10
Datum: 08-11-2018

Fase: Afbouw
Woningtype: A/B/C

Alle prijzen incl. BTW pagina: 1 van 9



1.2.22 Zolderindeling (incl. 25m2 vloerverwarming) € 4.700,00

Op de tweede verdieping wordt de indeling aangepast, conform optietekening:

- Er wordt een overloop gecreëerd door het aanbrengen van wanden rondom de trap;
- De overloop wordt voorzien van een wandlichtpunt incl. wisserschakelaar;
- Er wordt een standaard binnendeur en -kozijn zonder bovenlicht (wand loopt door boven het
kozijn) aangebracht;
- De schakelaar van het bestaande plafondlichtpunt wordt verplaatst in de ruimte;
- In de ruimte zal 25 m2 vloerverwarming gerealiseerd worden.

Voor een optimaal comfort van deze ruimte kan de optie uitgebreid worden met een dakkapel. Echter blijft
de ruimte een 'onbenoemde ruimte'.

 

1.3.00 Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur Standaard

Indien u geen gebruik maakt van de website mijndeur.nl graag deze optie selecteren.

 

1.3.01 Alternatieve binnendeuren, kozijnen en garnituur via mijndeur.nl Offerte

Het is mogelijk om uit een aantal alternatieve binnendeuren, binnenkozijnen en garnituur te kiezen. Hierbij valt
te denken aan binnendeuren met paneel- en of glasvulling of binnenkozijnen zonder bovenlicht. Zie hiervoor
de brochure mijndeur.nl in de kopersinformatiemap. Op de voorzijde van de brochure zit een groene sticker.
Op deze sticker vindt u de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u de site van mijndeur.nl kunt bezoeken.
Op de site kunt u uw deuren bestellen.

 

1.3.02 Verplaatsen binnendeur met kozijn, excl. elektra verplaatsing € 65,00

Een binnendeur en kozijn in een ruimte wordt verplaatst. Op tekening s.v.p. aangeven welke binnendeur
verplaatst moet worden. Deze optie is exclusief het verplaatsen van een schakelaar. Deze kan verplaatst
worden met optie 2.0.01.

Deze optie is beperkt mogelijk en dient met uw woonadviseur overlegt te worden.
 

 

1.3.03 Vervallen binnendeur incl. kozijn € 65,00

Vervallen van standaard opdekdeur inclusief plaatstalen kozijn excl. het eventueel dichtzetten van de ontstane
sparing en mogelijk aanpassen aan de installaties.

Deze optie is beperkt mogelijk en dient met uw woonadviseur overlegt te worden.
 

 

1.3.08 Aanpassen draairichting binnendeur excl. elektra verplaatsing € 65,00

De draairichting van een binnendeur in een ruimte naar keuze wordt aangepast. Op tekening s.v.p. aangeven
welke binnendeur aangepast moet worden. Deze optie is exclusief het verplaatsen van een schakelaar. Let
op! De deur van het toilet en de badkamer moet naar buiten draaien.

 

1.3.21 Dichte trap i.p.v. open trap van 1e naar 2e verdieping € 330,00

De open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt uitgevoerd als een dichte trap door het
aanbrengen van stootborden. De stootborden worden, net als de treden, alleen gegrond. De onderkant van de
trap wordt geschilderd.

 

1.3.84 Dichtzetten V-naden begane grond € 125,00

De v-naden in het betonnen plafond worden dichtgezet met gaasband en de plafonds worden verder
afgewerkt met spuitwerk. Wij kunnen echter geen garantie geven op mogelijke scheurvorming.

 

1.3.85 Dichtzetten V-naden eerste verdieping € 125,00

De v-naden in het betonnen plafond worden dichtgezet met gaasband en de plafonds worden verder
afgewerkt met spuitwerk. Wij kunnen echter geen garantie geven op mogelijke scheurvorming.
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1.3.97 Spuitwerk begane grond laten vervallen € -90,00

Het spuitwerk op de plafonds op de begane grond en het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk in het toilet
komen te vervallen. De plafonds worden wel afgemest.

 

1.3.98 Spuitwerk eerste verdieping laten vervallen € -90,00

Het spuitwerk op de plafonds op de eerste verdieping en het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk in de
badkamer komen te vervallen. De plafonds worden wel afgemest.
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2. Elektra

2.0.01A Verplaatsen aansluitpunt € 70,00

Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst. Dit
geldt voor wandcontactdozen, schakelaars, CAI-aansluitingen en loze leidingen. Op tekening s.v.p. de nieuwe
plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de
maatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.1.00 Elektra wijzigingen conform opgave Smit Elektra Offerte

Elektra wijzigingen conform opgave Smit Elektra

 

2.1.01 Extra enkele wandcontactdoos € 160,00

Een extra enkele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de
wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Op tekening graag de plaats
met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien deze niet op de standaard hoogte komt, dan ook de
hoogtemaatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.1.02 Extra dubbele wandcontactdoos (verticaal) € 200,00

Een extra dubbele wandcontactdoos (verticaal) wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van
de wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Op tekening graag de
plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien het niet op de standaard hoogte komt, dan ook
de hoogtemaatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.1.03 Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos € 60,00

Een enkele wandcontactdoos wordt uitgevoerd als dubbele wandcontactdoos. Dit geldt alleen voor
wandcontactdozen voor normaal huishoudelijk gebruik (max. vermogen van 1,2 kW). Op tekening s.v.p. de
wandcontactdoos aangeven die u wilt laten uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.

 

2.1.04 Wandcontactdoos op aparte groep € 240,00

Ten behoeve van bijvoorbeeld een wasdroger wordt een enkele wandcontactdoos aangebracht. Deze
wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De hoogte is conform de overige
wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze
toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.1.07 Bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren met één USB-contactdoos € 80,00

Een reeds aanwezige dubbele wandcontactdoos wordt uitgevoerd met één wandcontactdoos met USB-
contactdoos. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de
standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.1.21 Spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel (dubbel) € 230,00

Op de achtergevel wordt aan de zijde van het buitenlichtpunt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos
aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is ca. 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos
wordt als opbouw uitgevoerd.

 

2.2.01 Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar € 150,00

Een plafondlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Op tekening s.v.p. de
plaats van zowel het plafondlichtpunt als de schakelaar inclusief de maatvoering aangeven en deze
toevoegen.
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2.2.02 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 100,00

Een plafondlichtpunt wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Op tekening s.v.p. de plaats van het
plafondlichtpunt inclusief de maatvoering aangeven en deze toevoegen. Aangeven op welke schakelaar het
plafondlichtpunt aangesloten moet worden.

 

2.2.03 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar € 150,00

Een wandlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte van ca. 1,9
meter boven de afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats van zowel het wandlichtpunt als de schakelaar
inclusief de maatvoering aangeven en deze toevoegen.

 

2.2.04 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 100,00

Een wandlichtpunt wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte van ca. 1,9 meter boven de
afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats van het wandlichtpunt inclusief de maatvoering aangeven en
deze toevoegen. Aangeven op welke schakelaar het wandlichtpunt aangesloten moet worden.

 

2.2.05 Verplaatsen van een plafondlichtpunt € 85,00

Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt naar een door u aan te geven positie op bijgevoegde
plattegrond. De aangegeven maatvoering heeft een marge van +- 100 mm in verband met de
kanaalplaatvloer. Het te verplaatsen plafondlichtpunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk.

Deze optie dient in overleg met uw woonadviseur bekeken te worden.

 

2.2.06 Led inbouwspot op bestaande schakelaar € 260,00

Leveren en aanbrengen van een Led inbouwspot 230V 6W gemonteerd in inbouwdoos en aansluitpunt op
bestaande schakelaar. De positie en maatvoering van de inbouwspot kunt weergeven op tekening.

 

2.2.07 Led inbouwspot op nieuwe schakelaar € 490,00

Leveren en aanbrengen van een Led inbouwspot 230V 6W gemonteerd in inbouwdoos en aansluitpunt
inclusief nieuwe schakelaar. De positie en maatvoering van de inbouwspot kunt u weergeven op tekening.

 

2.2.11 Dubbele schakelaar vervangen door 2 enkele schakelaars € 80,00

Een dubbele lichtschakelaar wordt vervangen door twee enkele lichtschakelaars. Hierdoor is het mogelijk één
of beide schakelaars te vervangen door een dimmer. Op tekening s.v.p. de betreffende lichtschakelaars
aangeven en deze toevoegen.

 

2.2.13 Schakelaar vervangen door dimmer t.b.v. LED-verlichting € 150,00

Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een universele dimmer. Hiermee kan LED-verlichting
gedimd worden. Op tekening s.v.p. de betreffende lichtschakelaar aangeven en deze toevoegen. In het geval
van een dubbele schakelaar is deze optie alleen mogelijk in combinatie met optie 2.2.11.

 

2.2.14 Wisselschakelaar op bestaande schakelaar € 100,00

Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een wisselschakelaar. Er wordt een tweede schakelaar
geplaatst. Het lichtpunt kan hiermee vanaf twee plaatsen bediend worden. Op tekening s.v.p. het betreffende
lichtpunt en de tweede schakelaar inclusief maatvoering aangeven en deze toevoegen.

 

2.2.15 Dimmer op vijf wandcontactdozen woonkamer € 270,00

Het leveren en aanbrengen van een dimmer die maximaal vijf wandcontactdozen dimt. Van de dubbele
wandcontactdozen wordt de linker aangesloten op de dimmer. De positie van de dimmer kunt u aangeven op
bijgevoegde plattegrond.

 

2.2.21 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar € 210,00

In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de woning met een
schakelaar bediend. De hoogte van het lichtpunt is ca. 2100 mm boven het maaiveld. Op tekening s.v.p. de
plaats van zowel het lichtpunt als de schakelaar met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op
de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.
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2.2.22 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar € 160,00

In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de woning op de
bestaande schakelaar voor het standaard aanwezige buitenlichtpunt aangesloten. De hoogte van het lichtpunt
is ca. 2100 mm boven het maaiveld. Op tekening s.v.p. de plaats van het lichtpunt met maatvoering aangeven
en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.3.00 Loze leiding vanuit de meterkast inclusief controledraad (binnen) € 150,00

Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een positie naar keuze
aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en wordt niet aangesloten in de meterkast.
De hoogte van de loze leiding is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de
doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht. Op tekening graag de positie met maatvoering
aangeven en deze toevoegen. Indien het niet op de standaard hoogte komt, dan ook de hoogtemaatvoering
vanuit de vloer aangeven.

 

2.3.01 Loze leiding vanuit de meterkast inclusief controledraad (buiten) € 170,00

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding ø 25 mm vanuit de meterkast naar de buitenkant van de
achtergevel. De leiding bevindt zich onder het maaiveld.

 

2.3.02 Loze leiding ten behoeve van audio-installatie/homecinemaset € 105,00

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding ten behoeve van bijvoorbeeld een speaker. De loze leiding
komt uit de vloer, voor de wand. De posities van de loze leiding (begin- en eindpunt) kunt u aangeven op
bijgevoegde plattegrond.

 

2.3.06 Loze leiding t.b.v. zonwering met schakelaar € 150,00

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit een centraaldoos, eindigend aan de buitengevel in de
hoek boven het kozijn. Schakelaar aan de binnenzijde van de achtergevel naast de lichtschakelaar van de
buitenlamp.

 

2.3.07 Loze leiding t.b.v. zonwering radiografisch € 100,00

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit een centraaldoos, eindigend aan de buitengevel in de
hoek boven het kozijn. Deze loze leiding kunt u na oplevering voorzien van elektra voor uw radiografisch (met
afstandsbediening) bestuurbare zonwering.

 

2.3.10 Aanbrengen CAI-aansluiting € 250,00

Een extra bedrade CAI-aansluiting wordt op een positie naar keuze aangebracht. De aansluiting wordt in de
gekozen ruimte afgemonteerd en in de meterkast voorzien van een stekker. De hoogte van de aansluiting
is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. Op tekening graag de plaats met maatvoering aangeven en deze
toevoegen. Indien het niet op de standaard hoogte komt, dan ook de hoogtemaatvoering vanuit de vloer
aangeven. Wanneer de wandcontactdozen horizontaal worden aangebracht in plaats van verticaal, wordt
deze aansluiting gecombineerd onder één afdekraam met de wandcontactdozen.

 

2.3.12 Tweevoudige data-aansluiting € 250,00

Een extra bedrade tweevoudige DATA-aansluiting wordt op een positie naar keuze aangebracht. Er wordt
UTP CAT-6 bedrading gebruikt. De aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd en in de meterkast
voorzien van een stekker. De hoogte van de aansluiting is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. Op
tekening graag de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte,
dan ook de maatvoering vanuit de vloer aangeven. Wanneer de wandcontactdozen horizontaal worden
aangebracht in plaats van verticaal, wordt deze aansluiting  gecombineerd onder één afdekraam met de
wandcontactdozen.

 

2.3.22 Bedraden van loze leiding met CAI-bekabeling € 130,00

Een loze leiding wordt met CAI-bekabeling bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze afgemonteerd. De CAI-
aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast, zodat u eventueel nog een versterker kunt laten
aanbrengen. Op tekening s.v.p. de leidingen aangeven en deze toevoegen. Let op! Deze optie is alleen
mogelijk in combinatie met optie 2.3.00 of een reeds aanwezige loze leiding.
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2.3.24 Bedraden van loze leiding met data-bekabeling € 130,00

Een loze leiding wordt met DATA-bekabeling bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze afgemonteerd (UTP
bedrading cat. 6). De DATA-aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast. Op tekening s.v.p. de leiding
aangeven en deze toevoegen. Let op! Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 2.3.00 of een
reeds aanwezige loze leiding.

 

2.4.01 Uitbreiding meterkast, extra aardlekschakelaar vanaf 9e groep € 410,00

In de meterkast wordt voor iedere 4 groepen een aardlekschakelaar aangebracht. De eerste 2
aardlekschakelaars, voor maximaal 8 groepen, zijn standaard. Bij het aanbrengen van een 9e groep,
bijvoorbeeld door het toevoegen van een aansluiting voor een wasdroger en/of keukenapparatuur, is een
extra aardlekschakelaar benodigd. Deze optie wordt bij u in rekening gebracht indien uit de totale aanvraag
blijkt dat meer dan 8 groepen in uw woning benodigd zijn.
LET OP: PRIJSVORMING IS EXCLUSIEF DE EXTRA GROEPEN
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4. Loodgieterswerk

4.3.14 Extra afvoer op wasmachine aansluiting € 45,00

Op de afvoer van de wasmachine wordt een Y-stuk gemaakt voor de afvoer van een condensdroger.

 

4.4.01 standaard boiler vervangen door 200 liter boiler € 425,00

De standaard 150 liter boiler zal vervangen worden door een 200 liter boiler

 

4.4.02 Vervallen close-in boiler (keuken) € -150,00

Het laten vervallen van de close-in boiler á 10 liter in de keuken.
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5. Tegelwerk

5.1.90 Tegelwerk tot plafond toiletruimte € 375,00

Het standaard tegelwerk in de toiletruimte op de begane grond wordt tot het plafond aangebracht.
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