Keuzes
Project: 2108 - Park Beresteijn
Datum: 17-12-2021
Woningtype: Penthouse

01. Bouwkundig
BO22

Dakdoorvoer ten behoeve van een later te plaatsen airco systeem

€ 1.175,00

Indien een airco systeem gewenst is, dan is het mogelijk om de voorziening hiervoor te treffen middels een
dakdoorvoer. Betreffende een dakdoorvoer van ca.120 mm specifiek bedoeld voor een airco.
Dit geeft u de mogelijkheid om uw airco koelleiding en bekabeling eenvoudig, na oplevering, te kunnen
doorvoeren.
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03. Binnendeuren en kozijnen
BD01

Vervallen binnendeur + kozijn (prijsvorm retour per deur)

€ -90,00

Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Met deze keuze is/zijn deze ruimte(s) uitgesloten van de Woningborg-garantie. U dient de bijbehorende
Nadere overeenkomst inzake meer- en minderwerk en Melding Minderwerk te ondertekenen voor akkoord.
BD02

Binnendeur verplaatsen, exclusief elektra

€ 210,00

Het verplaatsen van het standaard binnendeurkozijn inclusief de deur, exclusief het verplaatsen van elektra. U
kunt uitsluitend het binnendeurkozijn in gips binnenwanden verplaatsen. Het is niet mogelijk om de
binnendeur te verplaatsen naar een beton- en/of in de houtskeletbouw wand.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening de kozijn(en) in te tekenen. Het optienummer BD02 erbij te
zetten en de maatvoering vanaf de wand aan te geven.
Indien u het elektra wenst mee te verplaatsten kunt u dit aangeven bij optie E36.
BD04

Binnendeur wijzigen draairichting, exclusief elektra

€ 110,00

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van elektra. Deze optie wordt
conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekeningaan te geven om welk kozijn(en) het gaat door het
optienummer BD04 bij het kozijn aan te geven.
Indien u het elektra wenst mee te verplaatsten kunt u dit aangeven bij optie E36.
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04. Centrale verwarming
CV01

Installatie vrije zone dekvloer

€ 210,00

In een gedeelte van de dekvloer wordt een installatievrije zone aangebracht in de dekvloer. De plaats van de
installatievrije zone wordt aangegeven op uw bouwnummertekening als een gearceerd gedeelte.
Deze optie wordt in een later stadium gecontroleerd door de cv-installateur, zodat u woning blijft voldoen aan
de gestelde eisen van Woningborg.
De standaard opstelplaats van de keuken volgens de verkoop tekening wordt vrij gehouden van
vloerverwarming.
Indien de opstelplaats van de keuken wordt gewijzigd via Bemmel & Kroon zullen aanpassingskosten van de
vloerverwarming worden opgenomen in deze offerte.
Indien u in eigen beheer na opleving een keuken laat plaatsen met een gewijzigde opstelling, adviseren wij u
dringend de vloerverwarming daarop aan te passen. Graag ontvangen wij daarvan een gemaatvoerde
bouwnummer- of verkooptekening met daarop aangegeven de gewijzigde keukenprojectie.
E/CV05

Verplaatsen eletrische radiator badkamer

€ 175,00

Het verplaatsen van de elektrische radiator in van de badkamer
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05. Elektra algemeen
E00

Elektra algemeen

N.v.t.

Op uw bouwnummertekening worden de meerwerkopties van het elektrawerk weergeven met een E en het
bijbehorende optienummer. Standaard houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving,
hiervoor geldt:
- wandcontactdoos standaard hoogte ca. 300mm vanaf vloerpeil, tot het hart van de elektradoos
- de wandcontactdozen worden horizontaal geplaatst
- loze leiding standaard hoogte ca. 300mm vanaf vloerpeil, tot het hart van de elektradoos
- schakelaar standaard hoogte ca. 1.050mm vanaf vloerpeil, tot het hart van de elektradoos
Met uitzondering van de elektra in de keuken, badkamer, berging/technische ruimte, zie technische
omschrijving.
Indien u kiest voor een extra elektra aansluiting (wandcontactdoos, loze leiding etc.) verzoeken wij u dit in uw
bouwnummer- of verkooptekening aan te geven waar u deze optie wenst. Graag de positie voorzien van het
optienummer en de gewenste maatvoering. Indien u geen hoogte maat aangeeft, wordt de aansluiting op de
standaard hoogte aangebracht.
Indien u kiest voor het verplaatsen van een elektra aansluiting verzoeken wij u dit in uw bouwnummer- of
verkooptekening aan te geven door middel van het doorstrepen van de originele aansluiting
(wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar) en het intekenen van de nieuwe positie voorzien van
optienummer en maatvoering. Indien u geen hoogte aangeeft, wordt de aansluiting op de standaard hoogte
aangebracht.
U kunt centraaldozen ( plafondlichtpunten) in het betonplafond toevoegen en/of verplaatsen naar een andere
locatie. Een centraaldoos kan niet komen te vervallen. Bij de elektra die in de wand wordt aangebracht kan er
in de maatvoering een marge zitten van circa 100 mm. Bij de elektra welke in het plafond wordt
aangebracht kan er in de maatvoering een marge zitten van circa 300 mm.
Standaard wordt er 3 x 25 Ampère aangebracht in de meterkast.
E01

Enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik

€ 190,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. Indien u geen
hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E00.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E01 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
E02

Enkele wandcontactdoos op aparte groep

€ 315,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Maximale
aansluitwaarde 3600 Watt. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte
geplaatst, zie optie E00.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E02 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
E04

Extra enkele wandcontactdoos geschakeld op aparte schakelaar

€ 320,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met enkelpolige schakelaar. Indien u
geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E.00.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E04 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
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E05

Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos

€ 80,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E05 erbij te zetten.
E08

Wandcontactdoos enkel in vloer

€ 400,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactvloerdoos in de dekvloer.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E08 erbij te zetten.
E09

Wandcontactdoos dubbel in vloer

€ 430,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactvloerdoos in de dekvloer.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E09 erbij te zetten.
E10

Starre loze leiding

€ 190,00

Het leveren en aanbrengen van een extra starre loze leiding naar de meterkast. De starre loze leiding loopt
naar de meterkast en wordt op positie voorzien van een wit afdekplaatje en voorzien van een controledraad.
Indien u geen hoogte aangeeft wordt de starre loze leiding op de standaardhoogte geplaatst, zie optie E00.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E10 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
E13

Bedraden van bestaande loze leiding met CAI-bekabeling

€ 190,00

Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding als een CAI-aansluiting, met COAX-kabel. Exclusief
eventueel benodigde versterker.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E13 erbij te zetten."
E14

Bedraden van bestaande loze leiding met media/data-bekabeling

€ 190,00

Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding met media/data (CAT6- kabel). Met deze kabel kunt
u telefoon, televisie of internet aansluiten. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E14 erbij te zetten.
E20

Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

€ 255,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige
schakelaar. De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van
300 mm.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E20 erbij te zetten.

Alle prijzen incl. BTW

pagina: 5 van 16

Keuzes
Project: 2108 - Park Beresteijn
Datum: 17-12-2021
Woningtype: Penthouse
E21

Plafondlichtpunt met nieuwe schakelaar

€ 370,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar.
De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E21 erbij te zetten.
E22

Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

€ 205,00

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige schakelaar.
De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E22 erbij te zetten.
E23

Wandlichtpunt met nieuwe schakelaar

€ 305,00

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar. De
positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E23 erbij te zetten.
E23A

Wandlichtpunt met nieuwe wisselschakelaar

€ 435,00

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met twee schakelaars (wisselschakelaar). De
positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E23A erbij te zetten.
E24

Spots

€ 2.570,00

Het aanbrengen van verlichtingsspots (led) in het plafond van de woonkamer.
Totaal 4 spots, op een nader te bepalen locatie. Alle spots gelijktijdig geschakeld via een schakelaar.
De verlichtingsspot in een kleur ter keuze van de koper; wit, zwart of RVS geborsteld.
Locatie kan ca. 300mm afwijken.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
De spots zijn kantelbaar en te bedienen met een schakelaar.
Wij verzoeken u de kleur aan te geven. En de spots en de schakelaar gemaatvoerd in te tekenen op uw
bouwnummer- of verkooptekening. "
E25

Extra schakelaar

€ 180,00

Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar, voor de spots of een ander lichtpunt.
E26

Plafondlichtpunt met wisselschakelaar

€ 480,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een wisselschakelaar. De positie
van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E26 erbij te zetten.
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E27

Plafondlichtpunt met kruisschakelaar

€ 580,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld met een kruisschakelaar. De positie
van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E27 erbij te zetten.
E30

Wisselschakelaar in plaats van een enkelpolige schakelaar

€ 180,00

Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met
enkelpolige schakelaar tot een lichtpunt met wisselschakeling. Deze optie wordt conform de
bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E30 erbij te zetten en aan te geven voor welk lichtpunt (de letter van het
lichtpunt bij de schakelaar plaatsen) u een wisselschakelaar wenst.
Graag de tweede schakelaar op de tekening in tekenen.
E31

Kruisschakelaar in plaats van een wisselschakelaar

€ 180,00

Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met
wisselschakelaar tot een lichtpunt met kruisschakeling. Het lichtpunt kan dan i.p.v. op twee plaatsen op drie
plaatsen bediend worden. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar voor het uitbreiden van een bestaand lichtpunt met
wisselschakelaar tot een lichtpunt met kruisschakeling.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E31 erbij te zetten en aan te geven voor welk lichtpunt (de letter van het
lichtpunt bij de schakelaar plaatsen) u een wisselschakelaar wenst.
Graag de derde schakelaar op de tekening intekenen.
E32

Kruisschakelaar in plaats van een enkelpolige schakelaar

€ 310,00

Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar voor het uitbreiden van
een bestaand lichtpunt met een enkelpolige schakelaar tot een lichtpunt met
kruisschakeling. Het lichtpunt kan dan i.p.v. op één plaatse op drie
plaatsen bediend worden. Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E32 erbij te zetten en aan te geven voor welk lichtpunt (de letter van het
lichtpunt bij de schakelaar plaatsen) u een wisselschakelaar wenst.
Graag de tweede en derde schakelaar op de tekening in tekenen.
E33

Standaard schakelaar vervangen door een dimmer

€ 230,00

Standaard schakelaar wijzigen naar (LED)draai-dimmer.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E33 erbij te zetten.
E34

Standaard schakelaar vervangen door een druk dimmer

€ 295,00

Standaard schakelaar wijzigen naar (LED)druk-dimmer.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E34 erbij te zetten.
E36

Elektrapunt verplaatsen in de wand

€ 110,00

Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E36 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij vermelden.
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E37

Plafondlichtpunt verplaatsen

€ 200,00

Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt.
De positie van een plafondlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken met een marge van 300 mm.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummertekening het plafondlichtpunt dat u wilt verplaatsen te omcirkelen en
de nieuwe positie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf een wand en het optienummer E37 erbij te zetten.
E40

Aardlekschakelaar

€ 330,00

Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar (40A/30mA/2P) in de meterkast. Per vier
groepen is een aardlekschakelaar noodzakelijk.
Mogelijk wordt deze optie pas op één later moment vastgesteld als de elektricien uw gehele installatie
inzichtelijk heeft, na definitieve opdracht van al het kopersmeerwerk.
E41

extra groep in de meterkast

€ 140,00

Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast, voor een na oplevering in eigenbeheer aan
te brengen elektrische installatie.

E42

Dubbele wandcontactdoos horizontaal voor algemeen gebruik

€ 300,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep, welke
horizontaal wordt geplaatst. Indien u geen hoogte aangeeft wordt de wandcontactdoos op de
standaardhoogte geplaatst, zie optie E.00.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
Wij verzoeken u om op uw bouwnummer- of verkooptekening deze optie in te tekenen, gemaatvoerd vanaf
een wand en het optienummer E42 erbij te zetten.
Indien u de wandcontactdoos op een andere hoogte wenst dan standaard graag de hoogte erbij
vermelden.
E43

Extra bewegingsmelder op bestaand lichtpunt

€ 210,00

Het voorzien van een extra bewegingsmelder op een bestaand lichtpunt.
E52

Elektraplaatsing in één raamwerk

€ 80,00

De elektra wordt naast elkaar geplaatst in één afmontageraam. Maximaal kunnen zes elektrapunten in één
raamwerk geplaatst worden.
E60

Wifi Access Point

€ 335,00

Het leveren en installeren van een Wifi Access Point voor stabieler internet. De leiding wordt aangebracht een
een centraaldoos op het plafond.
Deze optie is inclusief het aanbrengen van een loze leiding en het bedraden met CAT6 kabel.
Het Access Point Ubiquiti type UAP-AC-LR heeft de Wireless-AC standaard. De aanbieding is inclusief het
gebruiksklaar opleveren nadat uw provider na oplevering de internettoegang heeft geïnstalleerd.
E61

Wifi Access Point (2 stuks)

€ 640,00

Het leveren en installeren van twee Wifi Access Point voor stabieler internet.
Deze optie is inclusief het aanbrengen van twee loze leiding en het bedraden met CAT6 kabel.
Het Access Point Ubiquiti type UAP-AC-LR heeft de Wireless-AC standaard. De aanbieding is inclusief het
gebruiksklaar opleveren nadat uw provider na oplevering de internettoegang heeft geïnstalleerd.
Door het installeren van twee Access Points heeft u één naadloos WiFi-netwerk in uw woning, waardoor u niet
hoeft te switchen tussen twee WiFi-netwerken.
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07. Buiten Elektra
EB04

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buiten op de aluminium gevel

€ 390,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een algemene groep op de
gevel.
De positie en uitvoering van de wandcontactdoos wordt door de installateur bepaald.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
EB05

Spatwaterdicht dubbele wandcontactdoos buiten op de aluminium gevel

€ 480,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op een algemene groep op
de gevel.
De positie en uitvoering van de wandcontactdoos wordt door de installateur bepaald.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
EB07

Aansluitpunt voor toekomstige zonwering zonder schakelaar Penthouse

€ 365,00

Leveren en aanbrengen van een aansluitpunt t.b.v. zonwering. Aangebracht per raamvlak t.b.v. uw
toekomstige zonwering. Dit is een vaste positie bepaald door de aannemer. De aansluiting wordt bedraad via
de dichtstbijzijnde centraaldoos en aan de gevel afgewerkt met een stekker. Deze optie is geschikt voor een
zonwering op afstandsbediening.
Deze optie wordt conform de bouwnummertekening uitgevoerd.
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09. Loodgieter
L02

Gevelkraan aluminium gevel

€ 925,00

Het leveren en aanbrengen van een gevelkraan aan de gevel.
Met een nader te bepalen aftapmogelijkheid. Exacte plaatsbepaling door installateur.
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12. A Keuken
K100

Keuken installatie wijziging via projectshowroom

Offerte

Het aanbrengen van de bouwkundige en installatietechnische wijzigingen volgens de offerte van de
keukenshowroom. Let op: het plaatsen van de keuken vind plaats NA oplevering in overleg met kopers.
*Conform keukenofferte .d. xx-xx-xxxx ovv referentienummer xxxxxxx, verrekening installatiekosten keuken via
....
K200

Standaard keuken installatie

€ 0,00

De aansluitpunten van de installaties van de keuken worden conform de verkooptekeningen en de technische
omschrijving uitgevoerd. De voorzieningen voor de spoelbak worden uit de vloer, op plintniveau afgedopt
aangebracht.
K300

Coördinatiekosten wijziging keuken installatie derden

€ 470,00

Coördinatiekosten voor het verwerken van een installatietechnische tekening van de keukeninstallatie van
een andere keukenleverancier dan de projectshowrooms.
De keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform bouwnummertekening. Het is dus belangrijk deze goed te
controleren.
U kunt achteraf geen rechten ontlenen aan de door u aangeleverde installatietekening.
De opties voor het wijzigingen en toevoegingen van keukeninstallatie wordt apart weergegeven onder
categorie 12 (Keuken-installatie).
Het verplaatsen van de gehele keuken naar een andere locatie binnen de woning is niet toegestaan.
Let op: het plaatsen van de keuken vind plaats NA oplevering.
*Conform installatieschema kopers aangeleverd d.d. xx-xx-xxxx
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12. Keuken-installatie
CV01-Keuken Installatie vrije zone dekvloer t.b.v. de keuken opstelplaats

€ 210,00

In een gedeelte van de dekvloer wordt een installatievrije zone aangebracht in de dekvloer. Onder de
opstelplek van de keuken wordt een installatievrije zone aangegeven op uw bouwnummertekening als een
gearceerd gedeelte.
Deze optie wordt in een later stadium gecontroleerd door de cv-installateur, zodat u woning blijft voldoen aan
de gestelde eisen van Woningborg.
De standaard opstelplaats van de keuken volgens de verkoop tekening wordt vrij gehouden van
vloerverwarming.
Indien de opstelplaats van de keuken wordt gewijzigd via onze keukenshowroom wordt deze optie
opgenomen in de opdrachtbevestiging en tevens geven wij de vloerverwarmingsvrijezone aan op uw
bouwnummertekening.
Indien u in eigen beheer na opleving een keuken laat plaatsen met een gewijzigde opstelling, adviseren wij u
dringend de vloerverwarming daarop aan te passen. Graag ontvangen wij daarvan een gemaatvoerde
bouwnummer- of verkooptekening met daarop aangegeven de gewijzigde keukenprojectie.
E01-Keuken

Enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik t.b.v. de keuken

€ 190,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. De maatvoering
van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als bijlage is
toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.
E02-Keuken

Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. de keuken

€ 315,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Maximale
aansluitwaarde 3600 Watt. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de
keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.

E04-Keuken

Extra enkele wandcontactdoos geschakeld op aparte schakelaar t.b.v. de keuken

€ 320,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met enkelpolige schakelaar. De
maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als
bijlage is toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.

E05-Keuken

Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos t.b.v. de keuken

€ 80,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos.
De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke
als bijlage is toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.
E10-Keuken

Starre loze leiding t.b.v. keuken

€ 190,00

Het leveren en aanbrengen van een extra starre loze leiding naar de meterkast. De starre loze leiding loopt
naar de meterkast en wordt op positie voorzien van een wit afdekplaatje en voorzien van een controledraad.
De maatvoering van de loze leiding is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als
bijlage is toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.
E16-Keuken

Perilex aansluiting wijzigen in de keuken

€ 195,00

Het wijzigen van de standaard perilex aansluiting van 2 x 220 (2-fase) aansluiting naar 3 x 220 (3-fase)
aansluiting, ten behoeve van een aansluiting tot maximaal 11.000 watt.
E22-Keuken

Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar in de keuken

€ 205,00

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een bestaande enkelpolige schakelaar.
De positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode.
De maatvoering van het wandlichtpunt is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als
bijlage is toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.
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E23-Keuken

Wandlichtpunt met nieuwe schakelaar in de keuken

€ 305,00

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld met een extra enkelpolige schakelaar. De
positie van een wandlichtpunt kan in werkelijkheid enigszins afwijken als gevolg van de gekozen
bouwmethode.
De maatvoering van het wandlichtpunt en de schakelaar is conform de installatietekening van de
keukenshowroom, welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.
E36-Keuken

Elektrapunt verplaatsen in de wand t.b.v. de keuken

€ 110,00

Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.
De maatvoering van het elektrapunt is conform de installatietekening van de keukenshowroom, welke als
bijlage is toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.
E42-Keuken

Dubbele wandcontactdoos horizontaal voor algemeen gebruik t.b.v. de keuken

€ 300,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep, welke
horizontaal wordt geplaatst. De maatvoering van de wandcontactdoos is conform de keukentekening van de
keukenshowroom welke als bijlage is toegevoegd bij optie K100-bouwnummer.
L40-Keuken

Plaatsen van een extra koudwaterleiding in de keuken

€ 145,00

Leveren en aanbrengen van een afgedopte extra koudwaterleiding in de keuken binnen een straal van 1
meter ter plaatsen de wasbak. Ten behoeve van bijvoorbeeld de koelkast, stoomoven of koffieapparaat. De
leiding wordt afgedopt en de optie is exclusief kraantje. Let op, de leiding dient na de oplevering in gebruik te
worden genomen. Indien de leiding niet word gebruikt kan er in de afgedopte waterleiding bacteriegroei
ontstaan welke schadelijk is voor uw gezondheid.
L41-Keuken

Verplaatsen van het spoelgedeelte binnen de keuken

€ 265,00

Het verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken; warm-en koudwaterleiding en afvoer. De afstand van
de verplaatsing met deze optie is maximaal 3 meter.
L42-Keuken

Verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken bij meer dan 3 meter

€ 225,00

Het verplaatsen van het spoelgedeelte van de keuken; warm- en koudwaterleiding en afvoer. De afstand van
de verplaatsing is meer dan de maximaal 3 meter. Prijs is per extra strekkende meter.
L43-Keuken

Vaatwasser aansluiting aanbrengen t.p.v. de spoelbak

€ 175,00

Leveren en aanbrengen van een extra koudwaterleiding in de keuken naast de spoelbak t.b.v. de vaatwasser.
Inclusief kraan, exclusief sifon. Let op, indien de leiding na de oplevering niet in gebruik wordt genomen, zult u
regelmatig de leiding moeten doorspoelen door de kraan open te zetten. Zo voorkomt u bacteriegroei in de
waterleiding welke schadelijk is voor uw gezondheid.
L44-Keuken

Plaatsen van een extra koudwaterleiding in de keuken

€ 285,00

Leveren en aanbrengen van een afgedopte extra koudwaterleiding in de keuken tot maximaal 4 meter vanaf
de wasbak. Ten behoeve van bijvoorbeeld de koelkast, stoomoven of koffieapparaat. De leiding wordt
afgedopt en de optie is exclusief kraantje. Let op, de leiding dient na de oplevering in gebruik te worden
genomen. Indien de leiding niet word gebruikt kan er in de afgedopte waterleiding bacteriegroei ontstaan
welke schadelijk is voor uw gezondheid.
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13. Sanitair
S100

Sanitair standaard

€ 0,00

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair op standaard positie volgens technische omschrijving
en posities verkooptekening.
S200

Sanitair offerte showroom

€ 0,00

Het leveren en aanbrengen van het door u gekozen sanitair en de eventueel daaruit volgende bouwkundige
en installatietechnische wijzigingen volgens de offerte van de sanitairshowroom.
*Conform sanitair offerte d.d. xx-xx-xxxx ovv referentienummer xx-xx-xx
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14. Tegelwerk
T100

Tegelwerk standaard

€ 0,00

Het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk volgens technische omschrijving en
verkooptekening. Wandtegel (glans) wit en vloertegel antraciet.
T200

Tegelwerk showroom offerte

Offerte

Het leveren en aanbrengen van het door u gekozen tegelwerk volgens de offerte van de tegelshowroom.
*Conform tegelofferte d.d. xx-xx-xxxx ovv offertenr. xxxxxx.00x
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15. Binnendeuren en garnituur
BD100

Binnendeuren en kozijnen standaard

N.v.t.

Het leveren en aanbrengen van het standaard binnendeuren en kozijnen volgens de technische omschrijving
en verkooptekening.
BD101

Binnendeuren en kozijnen offerte digitale showroom

N.t.b.

Het leveren en aanbrengen van het door u gekozen binnendeuren en de eventueel daaruit volgende
bouwkundige en installatietechnische wijzigingen volgens de digitale showroom.
*Conform bestelling xx-xx-xxxx
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