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Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken
in het gesprek met uw kopersbegeleider.
Verkoopprijs
Keuze Optienr. Omschrijving
Aantal Eenh.
incl. btw
Omgevingsvergunningsplichtig

Gevelwijzigingen
1.A.0.10 Uitbouw achtergevel 1,2 m (muv bn 1) (optie 1)

1 ST

€ 15.000,00

De woning aan de achterzijde uitbreiden met een uitbouw van 1,2 meter. De
(vloer)afwerking in de uitbouw is gelijk aan die van de rest van de begane
grond. Het dak wordt geisoleerd en voorzien van dakbedekking. E.e.a. conform
technische omschrijving. De elektrapunten nabij de achtergevel verplaatsen mee
en worden aangebracht volgens optietekening. Vanwege het vergroten van het
woonoppervlak wordt de capaciteit van de warmte capaciteit aangepast. De
uitbouw wordt voorzien van vloerverwarming.
Optie waarborgen EPC maatregel is van toepassing bij deze optie. (1.A.0.40)
1.A.0.14 Uitbouw achtergevel 2,4 m (muv bn 1) (optie 2)

1 ST

€ 21.000,00

De woning aan de achterzijde uitbreiden met een uitbouw van 2,4 meter. De
(vloer)afwerking in de uitbouw is gelijk aan die van de rest van de begane
grond. Het dak wordt geisoleerd en voorzien van dakbedekking. E.e.a. conform
technische omschrijving. De elektrapunten nabij de achtergevel verplaatsen mee
en worden aangebracht volgens optietekening. Vanwege het vergroten van het
woonoppervlak wordt de capaciteit van de warmte capaciteit aangepast. De
uitbouw wordt voorzien van vloerverwarming.
Optie waarborgen EPC maatregel is van toepassing bij deze optie. (1.A.0.40)
1.A.0.14A Dakterras op uitbouw achtergevel 2,4 m bn 6, 7, 11,12,13 en
1 ST
15 (optie 3)
De kozijnen in de gevel worden aangepast naar een aluminium schuifpui (conform
specificatie schuifpui begane grond in de technische omschrijving).
Langs de dakrand, zijkant en achtergevel, wordt een stalen spijlen hek
aangebracht in kleur (wit). De isolatie op het dak wordt gewijzigd in beloopbare
kwaliteit. Op de dakbedekking worden grijze betontegels, afm. 30x30cm, op
tegeldragers aangebracht. Bij de schuifpui wordt aan de binnenzijde een
opstaptrede aangebracht in verband met dorpelhoogte vanuit binnen (circa 24cm).
Indien de naastgelegen woning ook kiest voor en dakterras op de uitbouw wordt
op de erfgrens een privacyscherm aangebracht. privacyschre heeft een afmeting
van 180x120cm (HxB)en bestaat uit een metalen frame (in kleur van het
spijlenhek) met bruut draadglas vulling (niet doorzichtig).
Optie is alleen mogelijk in combinatie van uitbouw achtergevel 2,4m optie
(1.A.0.14)

€ 9.100,00

1.A.0.14B Dakterras op uitbouw achtergevel 2,4 m bn 2, 3, 4, 5, 8, 9,
1 ST
10, 14, 16, 17, 18 en 19 (optie 3)
Het kozijnen in de gevel slaapkamer 2 wordt aangepast naar een houten kozijn

€ 9.100,00
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met een naar buitendraaiende glasdeur (deur met borstwering 60 cm) met
meerpuntsluiting en gelijksluitend cilinderslot.
Langs de dakrand, zijkant en achtergevel, wordt een stalen spijlen hek
aangebracht in kleur (wit). De isolatie op het dak wordt gewijzigd in
beloopbare kwaliteit. Op de dakbedekking worden grijze betontegels, afm.
30x30cm, op tegeldragers aangebracht. Bij de deur wordt aan de binnenzijde een
opstaptrede aangebracht in verband met dorpelhoogte vanuit binnen (circa 24cm).
Optie is alleen mogelijk in combinatie van uitbouw achtergevel 2,4m optie
(1.A.0.14)
1.A.0.40 Aanpassingen EPC maatregel

1 ST

€ 650,00

Door het aanpassen van de woning is het noodzakelijk voorzieningen mee te nemen
om de EPC van de woning te waarborgen.
Deze optie is van toepassing bij uitbouw achtergevel, dakkapel voorgevel of
achtergevel en aanbrengen van één of meer dakramen.
Afhankelijk van het aantal gekozen opties wordt het aantal keer dat deze optie
van toepassing is bepaald.
1.A.0.45 Opslaande deuren in achtergevel in plaats van schuifpui
1 ST
(optie 19)
Het toepassen van houten pui met openslaande deuren in plaats van de standaard
aluminium schuifpui. Op de optietekening tekening wordt aangegeven welke deur
als loopdeur is te gebruiken. De loopdeur wordt voorzien van meerpuntssluiting
en gelijksluitend cilinderslot.

€ 3.000,00

1.A.0.45A Opslaande deuren op dakterras in plaats van schuifpui bn 6,
1 ST
7, 11, 12, 13 en 15 (optie 20)
Het toepassen van houten pui met openslaande deuren in plaats van de schuifpui.
Op de optietekening tekening wordt aangegeven welke deur als loopdeur is te
gebruiken. De loopdeur wordt voorzien van meerpuntssluiting en gelijksluitend
cilinderslot.

€ 3.000,00

1.A.0.50 Vide tussen begane grond en 1e verdieping bn 6, 7, 11, 12,
13 en 15 ( optie 4)

1 ST

€ 11.500,00

In de vloer van de woonkamer (1e verdieping) wordt aan de achtergevel een
sparing aangebracht over de volle breedte van de woonkamer met een breedtemaat
van 1,2 meter. Hierdoor ontstaat een open verbinding met de keukenruimte op de
begane grond. Langs de vloerrand wordt een stalen spijlenhek in kleur (wit)
aangebracht. De ramen in de achtergevel op de eerste verdieping zijn niet meer
te openen.
Als gevolg van koudeval is er een mogelijkheid dat er op deze locatie tocht kan
ontstaan.
Deze optie is niet mogelijk in combinatie van een uitbouw achtergevel 1,2 meter
of 2,4 meter
Daken
1.B.0.12 Dakraam aanbrengen (1140 x 1180 mm) wit gelakt (optie 10)

1 ST

€ 1.400,00

Het aanbrengen van een houten dakraam. Het dakraam wordt in de fabriek wit
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afgelakt en is voorzien van isolerende beglazing. De kap wordt rondom het
dakraam afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde
van de kap. Positie conform verkooptekening. Afwijkingen in positie mogelijk
vanwege afmeting van de dakpannen. Het dakraam voldoet aan de eisen zoals
gesteld in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Optie waarborgen EPC maatregel is van toepassing bij deze optie. (1.A.0.40)

1.B.0.17 Dakkapel voorzijde 1,20 m bn 11,12 en 13 (optie 8)

1 ST

€ 9.500,00

Het aanbrengen van een dakkapel ongeveer 1,2 meter breed. Plaatmateriaal
binnenzijde gelijk aan binnenzijde kap. Het dak bestaat uit een dakplaat met
isolatie voorzien van dakbedekking. Het dak wordt voorzien van dakbedekking en
hemelwaterafvoer. De vensterbank bestaat uit een houten afwerking. Kozijn
bestaande uit één draaikiepraam. De zijwanden van het dakkapel aan de
buitenzijde wordt uitgevoerd in zink. De voorzijde van het dakkapel wordt
uitgevoerd in houten aftimmering.
Optie waarborgen EPC maatregel is van toepassing bij deze optie. (1.A.0.40)
1.B.0.18 Dakkapel voorzijde 1,8 m bn 2, 4, 8, 10, 16, 18 en 19 (optie 7)

1 ST

€ 11.000,00

Het aanbrengen van een dakkapel van ongeveer 1,8 meter breed. Dedakkapel wordt
aan de binnenzijde afgewerkt met hezelfde plaatsmateriaal als de kap. Het dak
wordt voorzien van dakbedekking en hemelwaterafvoer. De dakkapel wordt voorzien
van één vast raam en één draai-/kiepraam. Vensterbank uitgevoerd in hout. De
zijwanden van het dakkapel aan de buitenzijde wordt uitgevoerd in zink. De
voorzijde van het dakkapel wordt uitgevoerd in houten aftimmering.
Optie waarborgen EPC maatregel is van toepassing bij deze optie. (1.A.0.40)
1.B.0.20 Dakkapel achterzijde 3 m bn 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16,
1 ST
17, 18 en 19 (optie 9)
Het aanbrengen van een dakkapel van ongeveer 3 meter breed. De dakkapel wordt
aan de binnenzijde afgewerkt met hezelfde plaatsmateriaal als de kap. Het dak
wordt voorzien van dakbedekking en hemelwaterafvoer. De dakkapel wordt voorzien
van één vast raam en twee draai- kiepramen. Vensterbank uitgevoerd in hout.
Buitenzijden dakkapel wordt uitgevoerd met een houten aftimmering.

€ 12.000,00

Optie waarborgen EPC maatregel is van toepassing bij deze optie. (1.A.0.40)

Ruwbouw

Daken
2.B.0.30 Zolder afwerken met witte plaat
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De dakplaten en knieschotten op zolder geleverd met witte gladde afwerking in
plaats van de standaard bruin/groene beplating. De naden worden voorzien van
kunststof strippen. Eventuele uitwendige hoeken en oplegstroken (constructie)
worden geschilderd (kleur wit).
Indelingen
2.C.0.10 Trapkast (optie 18)

1 ST

€ 1.200,00

Het aanbrengen van een trapkast in de woonkamer onder de trap. De trapkast is
voorzien van een standaard binnendeur met loopslot en een bovenlicht. Het
bovenlicht wordt dichtgezet met een wit paneel. In de kast wordt een
wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos aangebracht. De
gesloten trap wordt geschilderd. De onderzijde van de trap blijft in de
grondverf en krijgt geen verdere afwerking. E.e.a. conform optietekening.
2.C.0.22 Indeling zolder verdieping met twee slaapkamers en
1 ST
techniekruimte (optie 15) bn 6, 7 en 15
Aanpassen van de indeling op de zolder verdieping volgens optietekening.

€ 8.500,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met dakramen ivm. de regelgeving.
Installatie zoals op tekening aangegeven.
Alle materialen en installatie zoals omschreven in de technische omschrijving.
2.C.0.24 Indel. zolder verd. met 2 onbenoemde ruimten en tech.r.
1 ST
(optie 11) bn 2, 4, 8, 10,16, 18, en 19
Aanpassen van de indeling op de zolderverdieping volgens optietekening.

€ 5.250,00

Installatie zoals op tekening aangegeven. Alle materialen zoals onmschreven in
de technische omschrijving.
Onbenoemderuimte voldoet volgens de regelgeving niet aan een verblijfsruimten
en om deze reden niet als slaapkamer geschikt.
2.C.0.26 Indel. zolder verd. met 2 slaapkamers en techniekruimte
1 ST
(optie 13) bn 2, 4, 8, 10, 16, 18 en 19
Aanpassen van de indeling op de zolder verdieping volgens optietekening.

€ 7.250,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met dakkapel aan voorzijde en
dakkapel aan de achterzijde ivm. de regelgeving. Installatie zoals op tekening
aangegeven. Alle materialen en installatie zoals omschreven in de technische
omschrijving.

2.C.0.28 Indeling zolder verdieping met twee slaapkamers en
1 ST
techniekruimte (optie 18) bn 3, 9 en 17
Aanpassen van de indeling op de zolder verdieping volgens optietekening.

€ 7.250,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met dakkapel aan de achterzijde
ivm. de regelgeving. Installatie zoals op tekening aangegeven. Alle materialen
en installatie zoals omschreven in de technische omschrijving.
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2.C.0.30 Indeling zolder verdieping met twee slaapkamers en
1 ST
techniekruimte (optie 17) bn 5 en 14
Aanpassen van de indeling op de zolder verdieping volgens optietekening.

21-12-2018

€ 5.800,00

Installatie zoals op tekening aangegeven. Alle materialen en installatie zoals
omschreven in de technische omschrijving.

2.C.0.32 Indeling zolder verdieping met twee onbenoemde ruimten
1 ST
en techniekruimte (optie 12) bn 11, 12 en 13
Aanpassen van de indeling op de zolderverdieping volgens optietekening.

€ 5.250,00

Installatie zoals op tekening aangegeven. Alle materialen zoals omschreven in
de technische omschrijving.
Onbenoemderuimte voldoet volgens de regelgeving niet aan een verblijfsruimten
en om deze reden niet als slaapkamer geschikt.
2.C.0.34 Indel. zolder verd. met 1 onbenoemde r., 1 slaapkamer en
1 ST
techniekruimte (optie 14) bn 11, 12 en 13
Aanpassen van de indeling op de zolder verdieping volgens optietekening.

€ 7.000,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met dakkapel aan de achterzijde
ivm. de regelgeving. Installatie zoals op tekening aangegeven. Alle materialen
en installatie zoals omschreven in de technische omschrijving.

2.C.0.50 Formeren werkkamer begane grond bn 6, 7, 11, 12, 13 en 15
1 ST
(optie 5)
Het formeren van een aparte werkkamer door het afsluiten van de keuken aan de
voorzijde van de woning op de begane grond.
De indeling en installaties conform optietekening. Alle materialen zoals
omschreven in de technische omschrijving.

€ 1.000,00

Keuken
2.D.0.10 Standaard aansluitpunten keuken

1 ST

€ 0,00

Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie afgedopt
opgeleverd zoals aangegeven op de verkooptekening (0-tekeningen). Het
schakelmateriaal (elektrische installatie) wordt op de ruwe muur afgemonteerd.
2.D.0.12 Aansluitpunten keuken aanpassen projectshowroom

1 ST

€ 0,00

Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom zal deze de offerte voor het
aanpassen van het keukenleidingwerk aan u offreren. Er worden dan geen kosten
berekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen,
wel voor de extra elektra aansluitingen en ook voor extra leidingwerk. Via de
showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen.
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Het is niet mogelijk om de MV punten te verplaatsen. De showroom houdt rekening
met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok wordt de
vloerverwarming niet worden doorgelegd.
2.D.0.14 Aansluitpunten keuken aanpassen bij aankoop derden

1 ST

€ 0,00

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt
gekocht, maar elders. Het is niet mogelijk de MV punten te verplaatsen. De MV
punten zijn indicatief aangegeven op tekening; de exacte positie en het aantal
wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Wij houden rekening
met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Er worden wel kosten gerekend voor
het verplaatsen van de standaard elektra aansluitingen, extra elektra
aansluitingen en ook voor extra leidingwerk. Onder het keukenblok wordt de
vloerverwarming niet worden doorgelegd. Er worden wel
coördinatiekosten gerekend. Er worden kosten gerekend indien de technische
tekening door Van Wijnen gemaakt moet worden.
Toilet
2.E.0.10 Standaard uitvoering toilet

1 ST

€ 0,00

1 ST

€ 0,00

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair en tegelwerk zoals
omschreven in de verkoopbrochure en de verkooptekening.
2.E.0.12 Sanitair toilet volgens offerte showroom

Leveren aanbrengen van sanitair volgens offerte ..-..-2019 van Gevier Dales te
Bunnik met bijbehorende tekeneningen datum ..-..-2019.
2.E.0.14 Tegelwerk toilet conform offerte showroom

1 ST

€ 0,00

Leveren aanbrengen van tegelwerk volgens offerte ..-..-2019 van Lingen Keramiek
te Capelle a/d IJssel met bijbehorende tekeneningen datum ..-..-2019.
2.E.0.16 Casco toilet

1 ST

€ -507,00

Het laten vervallen van het tegelwerk en het sanitair in de toiletruimte op de
begane grond. De leidingen worden op de standaard plaatsen aangebracht en
afgedopt, net boven de vloer. De wanden worden niet afgewerkt en de schachten
vervallen. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk en wordt de dekvloer
aangebracht. De ruimte voldoet hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en
daardoor is de gelimiteerde SWK regeling van toepassing. (optie 5.Z.0.98 is van
toepassing)

Badkamer
2.F.0.10

Standaard uitvoering badkamer

1 ST

€ 0,00

1 ST

€ 0,00

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair en tegelwerk zoals
aangegeven in de technische omschrijving.
2.F.0.12

Sanitair badkamer volgens offerte showroom

Leveren aanbrengen van sanitair in de badkamer volgens offerte ..-..-2019 van
Gevier Dales te Bunnik met bijbehorende tekeningen datum ..-..-2019.

Bouwnummer:
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€ 0,00

Leveren aanbrengen van tegelwerk volgens offerte ..-..-2019 van Lingen Keramiek
te Capelle a/d IJssel met bijbehorende tekeningen datum ..-..-2019.
2.F.0.16

Casco badkamer

1 ST

€ -1.328,00

Het laten vervallen van het tegelwerk en het sanitair in de badkamer. De
leidingen worden op de standaard plaatsen aangebracht en afgedopt. De wanden
worden niet afgewerkt en de schachten komen te vervallen. Het plafond wordt
voorzien van spuitwerk. De radiator wordt op de standaard plaats aangebracht en
aangesloten !!OF!! De vloerverwarming wordt aangebracht op basis van de
indeling van de standaard badkamer. De cementdekvloer komt te vervallen. De
ruimte voldoet hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is de
gelimiteerde SWK regeling van toepassing. (optie 5.Z.0.98 is van toepassing)
2.F.0.20

Vergroten badkamer (optie 6)

1 ST

€ 1.000,00

Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 1. De wastafelcombinatie
en de radator worden meeverplaatst. Het extra tegelwerk voor vloer en wanden is
opgenomen in de prijsaanbieding. Een en ander conform optietekening.
Trappen
2.G.0.10 Verdiepingstrap van 1e naar 2e verdieping dicht i.p.v. open

1 ST

€ 400,00

De standaard open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt
vervangen door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen en de
onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de traptreden en
de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet
afgeschilderd.
2.G.0.12 Verdiepingstrap van 2e naar 3e verdieping dicht i.p.v. open
1 ST
bn 6, 7, 11, 12, 13 en 15
De standaard open trap van de 2e verdieping naar de 3e verdieping wordt
vervangen door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen en de
onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de traptreden en
de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet
afgeschilderd.

€ 400,00

Elektra
2.H.0.10 Verplaatsen elektrapunt

1 ST

€ 70,00

1 ST

€ 70,00

1 ST

€ 150,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding,
schakelaar, wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.
2.H.0.12 Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.
2.H.0.14 Extra dubbele wandcontactdoos

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.
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2.H.0.16 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep

1 ST

21-12-2018

€ 285,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Indien
meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast bestaat de
mogelijkheid dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra
aardlekschakelaar. Deze kosten zijn niet meegenomen in deze optie.
2.H.0.18 Extra enkele wandcontactdoos

1 ST

€ 125,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep.
2.H.0.20 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele
1 ST
wandcontactdoos
De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren in een dubbele wandcontactdoos.
Deze optie geldt alleen voor de enkele wandcontactdozen die voor algemeen
gebruik zijn bedoeld en niet voor enkele wandcontactdozen op een aparte groep.
2.H.0.22 Extra loze leiding

1 ST

€ 45,00

€ 115,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding, het eind van deze loze leiding wordt
voorzien van een inbouwdoos met controledraad en afgewerkt met een blindplaat,
de loze leiding zal uitkomen in de meterkast.
2.H.0.24 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

1 ST

€ 205,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in de betonvloer. Het
plafondlichtpunt wordt geschakeld op een aparte schakelaar bij de toegang van
het vertrek. De exacte positie van het plafondlichtpunt wordt in overleg met de
constructeur en vloerenleverancier bepaald.
2.H.0.25 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

1 ST

€ 300,00

Het aanbrengen van een extra geboord plafondlichtpunt in de betonvloer. Het
geboorde plafondlichtpunt wordt geschakeld op een aparte schakelaar bij de
toegang van het vertrek. De exacte positie van het geboorde plafondlichtpunt is
aangegeven op de verkooptekening.
2.H.0.26 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

1 ST

€ 125,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in de betonvloer op een bestaande
schakelaar. De exacte positie van het plafondlichtpunt wordt in overleg met de
constructeur en vloerenleverancier bepaald.
2.H.0.27 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

1 ST

€ 280,00

Het aanbrengen van een extra geboord plafondlichtpunt in de betonvloer op een
bestaande schakelaar. De exacte positie van het geboorde plafondlichtpunt is
aangegeven op de verkooptekening.
2.H.0.28 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

1 ST

€ 125,00

1 ST

€ 205,00

1 ST

€ 155,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.
2.H.0.30 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar
Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt en extra schakelaar.

2.H.0.32 Wisselschakelaar
Bouwnummer:
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Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande plafondlichtpunt
via twee schakelaars te bedienen is.
2.H.0.34 LED dimmer

1 ST

€ 185,00

Het aanbrengen van een dimmer in plaats van een enkele schakelaar. Deze dimmer
is alleen geschikt voor LED verlichting en niet voor halogeen verlichting.
2.H.0.36 Halogeen / gloeilamp dimmer

1 ST

€ 185,00

Het aanbrengen van een draaidimmer in plaats van een enkele schakelaar.
Deze dimmer is alleen geschikt voor een gloeilamp of halogeen 230V maar niet
voor LED-verlichting.
2.H.0.38 Bewegingssensor

1 ST

€ 185,00

Het aanbrengen van een bewegingssensor in plaats van een enkele schakelaar.
2.H.0.40 Dubbele vloercontactdoos

1 ST

€ 305,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos in de dekvloer. Koper dient de
positie op tekening gemaatvoerd aan te geven + de hoogte van de contactdoos
vanaf de dekvloer in verband met de keuze van de vloerafwerking.
2.H.0.44 Dubbele USB-lader

1 ST

€ 80,00

Het vervangen van 1 wandcontactdoos (van een dubbele) naar een tweevoudige
USB-contactdoos.
2.H.0.48 Inbouwdoos met voeding t.b.v. zonwering (screen)

1 ST

€ 205,00

Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de binnenwand voor een na
oplevering aan te brengen zonwering (screen). De inbouwdoos wordt voorzien van
een blindplaat, hoogte ca. 105 cm. Vanuit de inbouwdoos wordt een loze leiding
aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt ter plaatse van de bovenhoek van het
kozijn.
2.H.0.50 LED-inbouwspot in plafond

1 ST

€ 375,00

In het plafond wordt een LED inbouwspot (Inset trend 75 Swing IP44) met 7,5W
LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan
worden (kantelbaar). Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De
afwerking van deze inbouwspot is geborsteld aluminium.
2.H.0.56 Extra rookmelder

1 ST

€ 165,00

1 ST

€ 115,00

1 ST

€ 285,00

Het aanbrengen van een extra rookmelder op het lichtnet.
2.H.0.58 Extra MV-schakelaar in badkamer
Het aanbrengen van een extra radiografische MV-schakelaar.
2.H.0.62 Extra aardlekschakelaar

Wanneer er door de gekozen meerwerkopties extra elektragroepen zijn aangeboden
(bv. in de keukenofferte) , kan een extra aardlekschakelaar nodig zijn. De
kosten hiervoor zullen wij doorberekenen nadat de elektricien dit aan ons
doorgeeft.
2.H.0.64 Extra onbedrade groep

1 ST

€ 100,00

Het aanbrengen van een onbedrade extra groep(en) in de meterkast (exclusief
eventuele daarop aan te sluiten aansluitpunten).
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Indien blijkt dat er een extra aardlekschakelaar benodigd is, zal deze apart in
rekening worden gebracht.
2.H.0.66 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos

1 ST

€ 205,00

1 ST

€ 255,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos aan de
buitenzijde van de woning.
2.H.0.68 Spatwaterdichte wandcontactdoos met schakelaar

Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos (inbouw) aan de
buitenzijde van de woning. De wandcontactdoos wordt geschakeld op een
schakelaar nabij de loopdeur.
2.H.0.70 Buitenlicht met schakelaar

1 ST

€ 205,00

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt zonder armatuur aan de buitenzijde
van de woning met een extra schakelaar nabij de loopdeur.
2.H.0.72 Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar

1 ST

€ 150,00

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt zonder armatuur aan de buitenzijde
van de woning. Het buitenlichtpunt wordt geschakeld op een bestaande schakelaar
nabij de loopdeur.
2.H.0.74 Grondkabel met schakelaar (10 meter)

1 ST

€ 295,00

Buiten zal er ±10 meter grondkabel op rol tegen de gevel geplaatst worden
vanuit de meterkast voor het aansluiten van tuinverlichting na oplevering. De
grondkabel wordt aangesloten op een schakelaar nabij de loopdeur.
2.H.0.76 Grondkabel met schakelaar (20 meter)

1 ST

€ 420,00

Buiten zal er ±20 meter grondkabel op rol tegen de gevel geplaatst worden
vanuit de meterkast voor het aansluiten van tuinverlichting na oplevering. De
grondkabel wordt aangesloten op een schakelaar nabij de loopdeur.
Verwarming
2.J.0.14

Thermostaat wijzigen in digitale klokthermostaat

1 ST

€ 200,00

Het aanbrengen van een digitale klokthermostaat Honeywell Touch in de woonkamer
in plaats van de standaard thermostaat.
Buiten
2.K.0.10 Vorstvrije buitenkraan achtergevel

1 ST

€ 440,00

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel.
De exacte locatie wordt door de werkvoorbereider/installateur bepaald. Hoogte:
standaard (ca. 65 cm+).
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Afbouw

Elektra
3.H.0.12 Bedraden loze leiding CAI

1 ST

€ 130,00

Het bedraden en afmonteren van de aanwezige of extra loze leiding voor een
CAI-aansluiting. Indien u in totaal 3 of meer bedrade CAI-aansluitingen heeft,
zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten, deze optie is
exclusief een versterker voor het signaal.
3.H.0.18 Bedraden loze leiding CAT6

1 ST

€ 195,00

Het bedraden van een loze leiding voor een data-aansluiting. De loze inbouwdoos
wordt voorzien van een afdekplaat voor 1 aansluitstekker. De CAT 6 bekabeling
wordt ook in de meterkast voorzien van een aansluitstekker. De draad heeft
voldoende overlengte in de meterkast.
3.H.0.20 Bedraden loze leiding op aparte groep

1 ST

€ 255,00

Bedraden van een loze leiding en voorzien van een enkele wandcontactdoos op een
aparte groep.
Indien meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, bestaat de
mogelijkheid dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra
aardlekschakelaar. Deze kosten zijn niet meegenomen in deze optie.
3.H.0.26 Camera-installatie voorbereidingen

1 ST

€ 230,00

Het aanbrengen van twee loze leidingen (bv. netwerkkabel en voeding) voor een
toekomstige beveiligingscamera.
3.H.0.28 Camera-installatie compleet

1 ST

€ 1.145,00

Het aanbrengen van een complete camera-installatie bestaande uit 2
dome-camera's en opnameapparatuur. De opgenomen beelden zijn terug te spelen op
een telefoon of tablet.
3.H.0.30 Wifi installatie voorbereidingen

1 ST

€ 230,00

Het aanbrengen van twee loze leidingen voor een toekomstige wifi-repeater.
3.H.0.38 Kinderbeveiliging wandcontactdozen

1 ST

€ 255,00

1 ST

€ 0,00

Het aanbrengen van kindveilige wandcontactdozen in de gehele woning.
Binnendeuren
3.L.0.10

Luxe binnendeuren
Leveren en aanbrengen binnendeuren volgens opdrachtbevestiging Svedex
d.d. xx-xx-xx19.

Vensterbanken
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1 ST

€ 0,00

1 ST

€ 0,00

1 ST

€ 0,00

In de gehele woning worden standaard vensterbanken aangebracht.
3.M.0.12 Luxe vensterbanken
Administratief

Gelimiteerde garantie
5.Z.0.98

Gelimiteerde garantie casco badkamer

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de
gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de
toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten.
Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit
voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder
verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen,
kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen
van de Garantie- en waarborgregeling.
U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in
ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de
afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit
en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning
gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.
In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel,
de afwerkvloer en het sanitair geheel te vervallen. De radiator wordt
aangebracht conform verkooptekening. De koud- en warmwaterleidingen worden op
de standaard plaats aangebracht en met een stopkraan afgemonteerd. De
afvoerleidingen wordt afgedopt en uitgevoerd conform technische omschrijving.
De elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd. De garantie op
installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te
vervallen.

TOTAAL BEDRAG

€ ...............

Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het
aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties worden
op een bevestigingslijst en koperstekening verwerkt. De prijzen zijn prijsvast tot aan de bijbehorende
sluitingsdatum. Voor wijzigingen die na de sluitingsdatum worden opgegeven, kan een toeslag worden
berekend. Alle bedragen zijn voorzover niet anders vermeld inclusief 21% BTW. Alleen schriftelijk
overeengekomen wijzigingen worden uitgevoerd.
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Voor akkoord koper:
Hierbij geef ik opdracht voor het laten uitvoeren van bovengenoemde extra werkzaamheden.

Naam:
Bouwnummer:
Plaats:

d.d.

Handtekeningen koper(s):

Note: Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient te worden en dat
op elke pagina geparafeerd dient te zijn.
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