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Uitbreidingsopties
B010

Uitbouw van ca 1,2 meter aan de achtergevel (mogelijk bij
bnr 38, 51, 52, 53 en 54)

€

21.575,00

Er wordt over de gehele breedte van de woning aan de achterzijde op de begane
grond een uitbouw gerealiseerd. De gevel van de uitbouw wordt uitgevoerd met
gevelbekleding gelijk aan dat van de woning. Het bestaande gevelkozijn in de
achtergevel wordt toegepast in de uitbouw. Het platte dak wordt geïsoleerd en
voorzien van dakbedekking spuwer en een daktrim. De hemelwaterafvoer wordt
achter de gevelbekleding, uit het zicht, aangebracht. De vloer, wanden en
plafond van de uitbouw worden uitgevoerd en afgewerkt, conform de standaard
technische omschrijving. De vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De
al aanwezige elektrapunten worden waar nodig verplaatst. Plafondlichtpunten in
de uitbouw zijn niet mogelijk. Mogelijk wordt er in verband met deze
uitbreiding een extra MV ventiel aangebracht in de keuken. Uitvoering conform
optietekening.
NB: Op de 1e verdieping van de bouwnummers 38 en 53 worden er vensterbanken in
de bestaande gevelkozijnen gemaakt.
NB: Houdt u er rekening mee dat wanneer uw toekomstige buren hebben gekozen
voor een uitbouw en u niet, deze gedeeltelijk op uw grond komt te staan. Dit is
juridisch geregeld in de leveringsakte van uw woning.
Deze optie wordt u aangeboden onder voorbehoud van afgifte
bouwvergunning. Het realiseren van een uitbouw zoals deze wordt aangeboden is
vergunningsplichtig.

XXX

Geen uitbreidingsopties opgegeven.
Er zijn geen uitbreidingsopties opgegeven.
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€

0,00

Ruwbouwopties
B052

Standaard kozijn uitvoeren met dubbele openslaande
€
deuren.
Het standaard kozijn aan de achtergevel wordt gewijzigd in een kozijn met
dubbele openslaande deuren met aan een zijde een deel vast glas. De loopdeur
staat aangegeven op de plattegrond. Uitvoering conform optietekening.

1.440,00

Deze optie wordt u aangeboden onder voorbehoud van afgifte bouwvergunning.

€

2.745,00

B059

Het gevelkozijn in de badkamer uitvoeren met matte folie.
€
(muv bnr. 38 en 39)
De standaard beglazing in het gevelkozijn van de badkamer wordt geheel voorzien
van folie (alle ruiten) tussen de binnenste en buitenste laag glas.

160,00

B065

Tuimelvenster met verhoogde ventilatie (per stuk).

€

2.865,00

B053

Standaard kozijn uitvoeren als schuifpui.
Het standaard kozijn in de achtergevel wordt gewijzigd in een schuifpui. De
schuifpui is een hefschuifpui waarbij één deel schuivend is één deel vast is
uitgevoerd. De schuifpui kan zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde
afgesloten en geopend worden. Uitvoering conform optietekening. Deze optie
wordt u aangeboden onder voorbehoud van afgifte bouwvergunning.

In het dakvlak van de woning wordt een tuimelvenster met verhoogde ventilatie
aangebracht in de afmeting ca. 780x980 cm (bxh). Het dakraam is aan de
binnenzijde afgewerkt met een witte laklaag. Het dakraam wordt aan de
binnenzijde afgewerkt met een houten betimmering in de kleur van de dakkap.
Positie dakraam volgens optietekening. De exacte positie van het tuimelvenster
zal in overleg met de kapleverancier plaatsvinden.
Het tuimelvenster beschikt over een geïntegreerd zonnepaneel. Het vangt
voldoende zonne-energie om het tuimelvenster elektrisch te bedienen met de
bijgeleverde afstandsbediening. Middels een regensensor sluit het tuimelvenster
automatisch bij regenval. Voor handmatige bediening zit er een handgreep aan de
binnenzijde. Gebruik van de handgreep koppelt het tuimelvenster los van het
elektrisch systeem. Hierdoor is het raam volledig, 180 graden open te draaien.
Dit maakt het schoonmaken eenvoudig. Ventilatie middels een zelfregulerend
rooster.
Bij de bouwnummers 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 51 en 52 wordt het tuimelvenster
op de standaard hoogte, onderkant tuimelvenster op circa 2,0 meter geplaatst.
Bij de bouwnummers 40, 41, 42, 46, 49, 50, 53 en 54 wordt vanwege
brandveiligheidseisen het tuimelvenster op een hoge positie, onderkant
tuimelvenster op circa 2,9 meter geplaatst.
NB: Indien het tuimelvenster op de standaard hoogte wordt aangebracht is het
niet mogelijk een tuimelvenster op de hoge positie boven de standaard hoogte te
plaatsen.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van afgifte bouwvergunning.
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B106

Samenvoegen slaapkamers 1 en 3 (muv bnr 38)

€

430,00

De scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 komt te vervallen. De
elektra-aansluitingen worden waar nodig verplaatst. Kozijn incl. toebehoren
komt te vervallen en de sparing wordt dichtgezet. De schakelaar wordt
verplaatst naar het deurkozijn van slaapkamer 1 en wordt uitgevoerd als dubbele
schakelaar, zodat beide plafondlichtpunten separaat te bedienen zijn. De
vloerverwarming wordt zoveel mogelijk volgens de standaard indeling
aangebracht. Uitvoering conform optietekening.

B107

Inloopkast grenzend aan slaapkamer 1, slaapkamer 1 en 3
€
zijn hierbij samengevoegd.
Slaapkamer 1 en 3 worden samengevoegd. In deze samengevoegde slaapkamer wordt
een inloopkast gerealiseerd. Deze inloopkast is voorzien van een
verdiepingshoge doorgang van circa 1,2 meter breed. De elektra-aansluitingen
worden waar nodig verplaatst.
Er vervalt 1 deurkozijn incl. toebehoren en de sparing wordt dichtgezet. De
schakelaar t.b.v. het plafondlichtpunt in de inloopkast wordt gecombineerd met
een enkele wandcontactdoos. De vloerverwarming wordt zo veel mogelijk conform
de standaard indeling aangebracht. Uitvoering conform optietekening.

B108

Inloopkast aangrenzend aan slaapkamer 1 (muv bnr 38 en
47).
In slaapkamer 1 wordt een inloopkast gerealiseerd. Deze inloopkast is voorzien
van een verdiepingshoge doorgang van circa 1,2 meter breed. De schakelaar
t.b.v. het plafondlichtpunt in de inloopkast wordt gecombineerd met een enkele
wandcontactdoos. De elektra-aansluitingen worden waar nodig verplaatst. De
vloerverwarming wordt in de inloopkast doorgelegd en aangesloten op de
vloerverwarming in slaapkamer 1. Uitvoering conform optietekening.

€

975,00

B108A

Inloopkast aangrenzend aan slaapkamer 1 (bnr 38).

€

1.355,00

€

1.040,00

485,00

In slaapkamer 1 wordt een inloopkast gerealiseerd. Deze inloopkast is voorzien
van een verdiepingshoge doorgang van circa 1,2 meter breed. De schakelaar
t.b.v. het plafondlichtpunt in de inloopkast wordt gecombineerd met een enkele
wandcontactdoos. De elektra-aansluitingen worden waar nodig verplaatst. De
vloerverwarming wordt in de inloopkast doorgelegd en aangesloten op de
vloerverwarming in slaapkamer 1. Uitvoering conform optietekening.

B109

Samenvoegen slaapkamers 1 en 3 en inloopkast grenzend
aan slaapkamer 1. (muv bnr 47)

Slaapkamer 1 en 3 worden samengevoegd. In deze samengevoegde slaapkamer wordt
een inloopkast gerealiseerd. Deze inloopkast is voorzien van een
verdiepingshoge doorgang van circa 1,2 meter breed. De elektra-aansluitingen
worden waar nodig verplaatst.
Er vervalt 1 deurkozijn incl. toebehoren en de sparing wordt dichtgezet. De
schakelaar t.b.v. het plafondlichtpunt in de inloopkast wordt gecombineerd met
een enkele wandcontactdoos. De vloerverwarming wordt in de inloopkast
doorgelegd en aangesloten op de vloerverwarming in slaapkamer 1. Uitvoering
conform optietekening.

B110

€

Wandje keuken.

De keuken wordt enigszins afgescheiden van de woonkamer door het plaatsen van
een verdiepingshoge lichte scheidingswand met een breedte van ca. 700mm. De
kopse kant van de wand wordt vlak/glad afgewerkt. De schakelaars (indien
aanwezig) worden verplaatst. Uitvoering conform optietekening
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335,00

B150

Wijzigen draairichting deur, incl. verplaatsen schakelaar.

€

190,00

€

135,00

€

260,00

€

70,00

De draairichting van de deur wordt gewijzigd. De lichtschakelaar en de
thermostaat (indien aanwezig) naast de deur wordt meeverplaatst. Op de
optietekening kunt u de gewenste draairichting en positie van de
lichtschakelaar aangeven, de thermostaat (indien aanwezig) wordt meeverplaatst
met de lichtschakelaar.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm). NB: Indien direct naast en/of
onder deze schakelaar zich nog een schakelaar/ wandcontactdoos bevindt wordt
deze ook mee verplaats met de positie van de lichtschakelaar. Als er door het
wijzigen van de draairichting ook andere elektrapunten moeten worden verplaatst
dan dient u dit te kiezen voor optie E090.

B151

Wijzigen draairichting deur, excl. verplaatsen schakelaar.
De draairichting van de deur wordt gewijzigd. De lichtschakelaar en de
thermostaat (indien aanwezig) worden niet mee verplaatst. Op de optietekening
kunt u de gewenste draairichting aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).

B152

Verplaatsen deurkozijn, incl. verplaatsen schakelaar.
Het deurkozijn wordt verplaatst. De lichtschakelaar (indien aanwezig) en de
thermostaat (indien aanwezig) naast de deur wordt mee verplaatst. Op de
optietekening kunt u de gewenste positie van het kozijn en van de
lichtschakelaar aangeven. NB: De door u opgegeven positie betreft een ca.
positie, houdt u er rekening mee dat er in verband met de constructie enige
afwijking in maatvoering van de extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
NB: Indien direct naast en/of onder deze schakelaar zich nog een schakelaar/
wandcontactdoos bevindt wordt deze ook mee verplaatst met de positie van de
lichtschakelaar.

B154

Achterhout in MS-wanden op zolder (per m2)

Voor het ophangen van zware voorwerpen aan de metal-studwanden op zolder
(bijvoorbeeld tv-console, boekenplank of kast) zijn extra voorzieningen in de
wand nodig in de vorm van achterhout. Op de optietekening kunt u aangeven waar
je extra achterhout wilt laten opnemen.
De genoemde prijs is een prijs per vierkante meter. Het totaal aantal vierkante
meter wordt na opgave door Heilijgers bepaald in verband met de technische
uitvoering.
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B191A

€

9.210,00

Ingedeelde zolder met 2 extra slaapkamers (bnr. 39 en 47).
€
incl. tuimelvenster.
Op de 2e verdieping worden twee slaapkamers en een overloop gecreëerd door
middel van metal-studwanden. De binnendeurkozijnen, deuren en hang- en
sluitwerk worden uitgevoerd conform de technische omschrijving, alleen dan
zonder bovenlicht. Om te voldoen aan het bouwbesluit wordt in één van de
slaapkamers één tuimelvenster aangebracht. e.e.a. zoals omschreven bij optie
B065. Er worden extra wandlichtpunten en wandcontactdozen geplaatst. De
onderzijde van de dakplaten worden wit (gegrond) uitgevoerd, e.e.a. zoals
omschreven bij optie B194. De aftimmeringen op de 2e verdieping worden gegrond
geleverd en aangebracht en niet verder afgewerkt.

11.795,00

Ingedeelde zolder met 2 extra slaapkamers (muv bnr. 38,
39 en 47).
Op de 2e verdieping worden twee slaapkamers en een overloop gecreëerd door
middel van metal-studwanden. De binnendeurkozijnen, deuren en hang- en
sluitwerk worden uitgevoerd conform de technische omschrijving, alleen dan
zonder bovenlicht. Er worden extra wandlichtpunten en wandcontactdozen
geplaatst. De onderzijde van de dakplaten worden wit (gegrond) uitgevoerd,
e.e.a. zoals omschreven bij optie B194. De aftimmeringen op de 2e verdieping
worden gegrond geleverd en aangebracht en niet verder afgewerkt.
NB: spanten worden niet nader afgewerkt.
Voor het opnemen van achterhout in de wanden zie optie B154.
Het leveren en aanbrengen van een koof bestaande uit plaatmateriaal, wit
gegrond uitgevoerd om de doorgaande afvoerleiding richting de dakkap in de
slaapkamer uit het zicht te onttrekken.
Uitvoering conform optietekening.
NB: Deze optie is niet mogelijk voor de bouwnummers: 38, 39 en 47.

B191B

NB: spanten worden niet nader afgewerkt.
Voor het opnemen van achterhout in de wanden zie optie B154.
Het leveren en aanbrengen van een koof bestaande uit plaatmateriaal, wit
gegrond uitgevoerd om de doorgaande afvoerleiding richting de dakkap in de
slaapkamer uit het zicht te onttrekken.
Uitvoering conform optietekening.
NB: Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers: 39 en 47.
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B192A

Ingedeelde zolder met voorzolder en 2 extra slaapkamers
(muv bnr. 38, 39 en 47).

€

9.210,00

Op de 2e verdieping worden twee slaapkamers en een voorzolder gecreëerd door
middel van metal-studwanden. De binnendeurkozijnen, deuren en hang- en
sluitwerk worden uitgevoerd conform de technische omschrijving, alleen dan
zonder bovenlicht. Er worden extra wandlichtpunten en wandcontactdozen
geplaatst. De onderzijde van de dakplaten worden wit (gegrond) uitgevoerd,
e.e.a. zoals omschreven bij optie B194. De aftimmeringen op de 2e verdieping
worden gegrond geleverd en aangebracht en niet verder afgewerkt.
NB: spanten worden niet nader afgewerkt.
Voor het opnemen van achterhout in de wanden zie optie B154.
Het leveren en aanbrengen van een koof bestaande uit plaatmateriaal, wit
gegrond uitgevoerd om de doorgaande afvoerleiding richting de dakkap in de
slaapkamer uit het zicht te onttrekken.
Uitvoering conform optietekening.
NB: Deze optie is niet mogelijk voor de bouwnummers: 38, 39 en 47.

B192B

Ingedeelde zolder met voorzolder en 2 extra slaapkamers
(bnr. 39 en 47) incl. tuimelvenster.

€

Op de 2e verdieping worden twee slaapkamers en een voorzolder gecreëerd door
middel van metal-studwanden. De binnendeurkozijnen, deuren en hang- en
sluitwerk worden uitgevoerd conform de technische omschrijving, alleen dan
zonder bovenlicht. Om te voldoen aan het bouwbesluit wordt in één van de
slaapkamers één tuimelvenster aangebracht. e.e.a. zoals omschreven bij optie
B065. Er worden extra wandlichtpunten en wandcontactdozen geplaatst. De
onderzijde van de dakplaten worden wit (gegrond) uitgevoerd, e.e.a. zoals
omschreven bij optie B194. De aftimmeringen op de 2e verdieping worden gegrond
geleverd en aangebracht en niet verder afgewerkt.
NB: spanten worden niet nader afgewerkt.
Voor het opnemen van achterhout in de wanden zie optie B154.
Het leveren en aanbrengen van een koof bestaande uit plaatmateriaal, wit
gegrond uitgevoerd om de doorgaande afvoerleiding richting de dakkap in de
slaapkamer uit het zicht te onttrekken.
Uitvoering conform optietekening.
NB: Deze optie is alleen mogelijk voor de bouwnummers: 39 en 47.
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12.185,00

B192C

Ingedeelde zolder met grote voorzolder en 1 extra
slaapkamer (bnr 38) incl. tuimelvenster.

€

11.410,00

Op de 2e verdieping wordt één slaapkamer en een grote voorzolder gecreëerd door
middel van metal-studwanden. De binnendeurkozijnen, deuren en hang- en
sluitwerk worden uitgevoerd conform de technische omschrijving, alleen dan
zonder bovenlicht. Om te voldoen aan het bouwbesluit wordt in de slaapkamer één
tuimelvenster aangebracht. e.e.a. zoals omschreven bij optie B065. Er worden
extra wandlichtpunten en wandcontactdozen geplaatst. De onderzijde van de
dakplaten worden wit (gegrond) uitgevoerd, e.e.a. zoals omschreven bij optie
B194. De aftimmeringen op de 2e verdieping worden gegrond geleverd en
aangebracht en niet verder afgewerkt.
NB: spanten worden niet nader afgewerkt.
Voor het opnemen van achterhout in de wanden zie optie B154.
Het leveren en aanbrengen van een koof bestaande uit plaatmateriaal, wit
gegrond uitgevoerd om de doorgaande afvoerleiding richting de dakkap in de
slaapkamer uit het zicht te onttrekken.
Uitvoering conform optietekening.
NB: Deze optie is alleen mogelijk voor bouwnummer 38.

B192D

Ingedeelde zolder met voorzolder en 1 extra grote
slaapkamer (bnr 38) incl. tuimelvenster.

€

9.195,00

Op de 2e verdieping wordt één grote slaapkamer en een voorzolder gecreëerd door
middel van metal-studwanden. De binnendeurkozijnen, deuren en hang- en
sluitwerk worden uitgevoerd conform de technische omschrijving, alleen dan
zonder bovenlicht. Om te voldoen aan het bouwbesluit wordt in de slaapkamer één
tuimelvenster aangebracht. e.e.a. zoals omschreven bij optie B065. Er worden
extra wandlichtpunten en wandcontactdozen geplaatst. De onderzijde van de
dakplaten worden wit (gegrond) uitgevoerd, e.e.a. zoals omschreven bij optie
B194. De aftimmeringen op de 2e verdieping worden gegrond geleverd en
aangebracht en niet verder afgewerkt.
NB: spanten worden niet nader afgewerkt.
Voor het opnemen van achterhout in de wanden zie optie B154.
Het leveren en aanbrengen van een koof bestaande uit plaatmateriaal, wit
gegrond uitgevoerd om de doorgaande afvoerleiding richting de dakkap in de
slaapkamer uit het zicht te onttrekken.
Uitvoering conform optietekening.
NB: Deze optie is alleen mogelijk voor bouwnummer 38.

B194

Dakplaten aan onderzijde wit (gegrond).
De onderzijde van de dakplaten worden afgewerkt met wit (gegrond)
plaatmateriaal. Inclusief houten aftimmerlatten wit gegrond. Plaatnaden en
spijker/nietgaatjes blijven in het zicht.
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€

1.635,00

B197

€

1 stuks extra zonnepaneel

655,00

Extra PV paneel, uitvoering gelijk aan de standaard PV panelen. De zonnepanelen
worden aangebracht op een nader te bepalen positie, afhankelijk van technische
uitwerking en de door u gekozen opties.

D.BNR.01

Offerte binnenkozijnen, deuren en hang-en sluitwerk d.d.
..................
Het leveren en monteren van alternatieve kozijnen, deuren en garnituur,
e.e.a. conform de offerte van ............. d.d. -------

€

0,00

D.BNR.02

De binnenkozijnen, deuren en hang-en sluitwerk standaard
uitvoeren.
De binnenkozijnen, binnendeuren, hang-en sluitwerk binnendeuren
worden standaard uitgevoerd, e.e.a. zoals omschreven in de verkoopstukken.

€

0,00

D903

Bovenlichten boven binnendeurkozijnen dichtzetten (per
€
stuk).
Het doorzetten van de binnenwanden boven het binnendeurkozijnen (per stuk). De
binnenwanden worden behangklaar afgewerkt. De hoogte van de sparing wordt
uitgevoerd conform de standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht(DO)
(hoogte is circa 2357mm). Op de optietekening kan je de gewenste posities
(deuropening) opgeven.

80,00

NB: De binnendeurkozijnen op de 2e verdieping worden al zonder bovenlicht
uitgevoerd, en zijn dus al dichtgezet. Bij de meterkast is het dichtzetten niet
mogelijk.
NB: Het doorzetten van de binnenwanden boven de kozijnen geeft kans op
scheurvorming, Heilijgers is voor evt. scheurvorming niet aansprakelijk.
NB: Als u de deuren besteld via de deurentool hoeft u deze optie niet te
kiezen. In de optie binnendeuren zonder bovenlicht (DO) in de deurentool is het
dichtzetten van de binnenwanden boven de binnendeurkozijnen al meegenomen.
NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met D900.

E010

Spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel.

€

425,00

€

560,00

Aan de achtergevel wordt een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
aangebracht. De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt aangesloten op een
bestaande groep en wordt uitgevoerd als inbouw, kleur wit. De wandcontactdoos
komt op een hoogte van ca. 30 cm boven de grond. Uitvoering conform
optietekening.

E011

Geschakelde spatwaterdichte wandcontactdoos voorgevel

Aan de voorgevel wordt een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos aangebracht.
De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep en
wordt uitgevoerd als inbouw, kleur wit. De wandcontactdoos komt op een hoogte
van ca. 30 cm boven de grond. In de meterkast wordt een schakelaar (opbouw)
aangebracht waarmee de wand- contactdoos kan worden aan-/uitgeschakeld.
Uitvoering conform optietekening.

E015

Buitenlichtpunt aan de achtergevel.
Aan de achtergevel wordt een aansluiting voor een buitenlichtpunt aangebracht
op ca. 1,80 m hoogte. Het buitenlichtpunt wordt aangesloten op een aparte
schakelaar in de woning. Uitvoering conform optietekening.
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€

465,00

E018

Grondkabel op rol aan de achtergevel t.b.v.
buitenverlichting (10 m.).

€

455,00

€

350,00

Aan de achtergevel wordt ca. 10 meter buitenkabel op rol aangebracht ca. 60 cm
onder het maaiveld ingegraven. De buitenkabel wordt aangesloten op een aparte
schakelaar in de woning (tpv de achterdeur). De buiten kabel wordt aangesloten
op een bestaande groep. De bekabeling kunt u na oplevering door derden aan
laten sluiten op eventuele buitenverlichting.

E027

Loze leidingen t.b.v. screens

Aan de gevel wordt t.b.v. het aanbrengen van screens vanuit een nabijgelegen
centraaldoos een loze leiding aangebracht. De loze leiding zal nabij de
bovendorpel van het kozijn uit de gevel komen. Voor de bediening van de screens
wordt uitgegaan van een draadloze hand- of wandzender en dat deze in opdracht
van de koper tegen het kozijn wordt gemonteerd.
Op de optietekening kunt u de gewenste positie van de loze leiding aangeven.

E030

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.

€

150,00

€

290,00

€

140,00

In het betonplafond wordt een extra lichtpunt opgenomen. Het extra lichtpunt
wordt aangesloten op een bestaande schakelaar. Op de optietekening kunt u de
gewenste plaats van het extra plafondlichtpunt aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
NB: Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te verplaatsen naar het
plafond van de optionele uitbouw.

E031

Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar.
In het betonplafond wordt een extra lichtpunt opgenomen. In de wand wordt een
aparte schakelaar aangebracht t.b.v. de bediening van dit extra lichtpunt. Op
de optietekening kunt u de gewenste plaats van het extra plafondlichtpunt en de
lichtschakelaar aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
NB: Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te verplaatsen naar het
plafond van de optionele uitbouw.

E032

Wandlichtpunt op bestaande schakelaar.

In de wand wordt op 1800+ vloer een aansluitpunt voor een wandlichtpunt
opgenomen. Het wandlichtpunt wordt aangesloten op een bestaande schakelaar. Op
de optietekening kunt u de gewenste plaats van het wandlichtpunt aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
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E033

Wandlichtpunt op aparte schakelaar.

€

280,00

In de wand wordt op 1800+ vloer een aansluitpunt voor een wandlichtpunt
opgenomen. In de wand wordt een aparte schakelaar aangebracht tbv de bediening
van dit extra wandlichtpunt. Op de optietekening kunt u de gewenste plaats van
het wandlichtpunt en de lichtschakelaar aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).

E039

Standaard schakelaar vervangen door dimmer.

€

180,00

€

115,00

€

115,00

€

260,00

De standaard schakelaar wordt vervangen door een universele dimmer, geschikt
voor halogeenverlichting (230V) en ledverlichting. Bij een wisselschakeling is
er één dimmer mogelijk.
NB: De dimmer is niet geschikt voor 12 Volt halogeenverlichting.

E040

Extra loze leiding t.b.v. CAI/telefoon/computer.
In de wand wordt vanuit de meterkast een extra loze leiding t.b.v. de
CAI/telefoon/computer aangebracht. De extra loze leiding eindigt in de wand met
een inbouwdoos en wordt afgewerkt met een blindplaat. Op de optietekening kunt
u de gewenste plaats van de extra loze leiding aangeven.
Voor het bedraden en afmonteren van deze loze leiding t.b.v. CAI en telefoon/
computer kunt u kiezen voor optie E050/E055.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).

E041

Loze leiding t.b.v. boiler in keuken (opbouw)
Voor de wand van de keuken wordt vanuit de meterkast een extra loze leiding
aangebracht. De loze leiding eindigt in een opbouw elektradoos op een hoogte
van 650mm+. De loze leiding kunt u binnen de keukenzone aangeven op de
optietekening. NB: Als u de keuken koopt bij de door ons geselecteerde
projectshowroom, hoeft u deze optie niet te kiezen. Eventuele benodigde
voorzieningen worden dan via de showroom verder uitgewerkt.

E049

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep.

In de wand wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht. De extra
wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Op de
optietekening kunt u de gewenste plaats van de extra wandcontactdoos aangeven.
NB. Afhankelijk van het aantal gekozen extra groepen kan het voorkomen dat er
een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal
deze later alsnog apart in rekening worden gebracht.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
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E051

€

Extra aansluitpunt t.b.v. CAI.

225,00

In de wand wordt een extra aansluitpunt tbv de CAI aangebracht. De extra
aansluitpunt wordt voorzien van coax-bekabeling, type KOKA 799 (75 OHM) en zal
worden afgemonteerd. Op de optietekening kunt u de gewenste plaats van de extra
CAI-aansluiting aangeven.
De bedradingen worden in de meterkast afgewerkt met een f-connector. De
bedradingen worden in de meterkast niet aangesloten.
Bij totaal 3 of meer bedrade CAI-aansluitingen wordt de bedrading in de
meterkast niet worden aangesloten. In verband met de signaalsterkte adviseren
wij om een versterker toe te passen.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).

E060

Extra dubbele wandcontactdoos.

€

245,00

In de wand wordt een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht. De extra
wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep. Op de optietekening
kunt u de gewenste plaats van de extra wandcontactdoos aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).

E061

Extra enkele wandcontactdoos.

€

175,00

In de wand wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht. De extra
wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep. Op de optietekening
kunt u de gewenste plaats van de extra wandcontactdoos aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).

E071

Aanbrengen condensdrogeraansluiting.
Ter plaatse van de wasmachineaansluiting wordt een enkele wandcontactdoos
aangebracht t.b.v. een condensdroger. De extra wandcontactdoos wordt
aangesloten op een aparte groep. De afvoer van de condensdroger wordt
aangesloten op de afvoer van de wasmachine. Er wordt geen luchtafvoer voor de
droger gemaakt.
NB: Een afvoer van een condensdroger kan niet worden aangesloten op het
ventilatiesysteem van uw woning.
NB: Afhankelijk van het aantal gekozen extra groepen kan het voorkomen dat er
een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal
deze later alsnog apart in rekening worden gebracht.
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€

430,00

E075

Aanbrengen vaatwasseraansluiting (opbouw).

€

475,00

€

260,00

In de wand in de keuken wordt een enkele wandcontactdoos tbv de vaatwasser
aangebracht. Deze wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep. De
waterleiding van de spoelbak wordt voorzien van een T-stuk en wordt afgewerkt
met een tapkraan voorzien van keerklep. De riolering van de spoelbak wordt
voorzien van een Y-stuk. Op de optietekening kunt u de gewenste plaats van de
extra wandcontactdoos opnemen.
NB: Als u voor de aanpassingen in de keuken een complete offerte opvraagt door
middel van het insturen van een keukeninstallatietekening of als u uw keuken
koopt bij de door ons geselecteerde project-showroom, hoeft u deze optie niet
te kiezen. Eventuele benodigde voorzieningen worden u dan via de betreffende
offerte aangeboden, of via de showroom verder uitgewerkt.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
NB. Afhankelijk van het aantal gekozen extra groepen kan het voorkomen dat er
een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal
deze later alsnog apart in rekening worden gebracht.

E076

Enkele wandcontactdoos t.b.v oven/magnetron.

In de wand in de keuken wordt een enkele wandcontactdoos t.b.v. de
oven/magnetron aangebracht. De extra wandcontactdoos wordt aangesloten op een
aparte groep. Op de optietekening kunt u de gewenste plaats van de extra
wandcontactdoos aangeven.
NB: Als u voor de aanpassingen in de keuken een complete offerte opvraagt door
middel van het insturen van een keukeninstallatietekening of als u uw keuken
koopt bij de door ons geselecteerde project-showroom, hoeft u deze optie niet
te kiezen. Eventuele benodigde voorzieningen worden u dan via de betreffende
offerte aangeboden, of via de showroom verder uitgewerkt.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
NB. Afhankelijk van het aantal gekozen extra groepen kan het voorkomen dat er
een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal
deze later alsnog apart in rekening worden gebracht.

E078

Enkele wandcontactdoos afzuigkap dubbel uitvoeren.

€

70,00

De enkele wandcontactdoos op bestaande groep tbv de afzuigkap wordt uitgevoerd
als een dubbele wandcontactdoos op bestaande groep tbv de afzuigkap/
verlichting. Uitvoering conform optietekening.
NB: Als u voor de aanpassingen in de keuken een complete offerte opvraagt door
middel van het insturen van een keukeninstallatietekening of als u uw keuken
koopt bij de door ons geselecteerde project-showroom, hoeft u deze optie niet
te kiezen. Eventuele benodigde voorzieningen worden u dan via de betreffende
offerte aangeboden, of via de showroom verder uitgewerkt.

E080

Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw).
In de meterkast wordt een extra dubbele wandcontactdoos
aangebracht in een opbouw-uitvoering. Uitvoering conform
optietekening.
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€

175,00

E090

Verplaatsen standaard wandcontactdoos, loze/bedrade
leiding, schakelaar.

€

60,00

€

60,00

In de wand wordt een standaard wandcontactdoos, loze of bedrade leiding,
schakelaar verplaatst. Op de optietekening kunt u de gewenste verplaatsing
aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).

E095

Verplaatsen plafondlichtpunt.
Een standaard plafondlichtpunt wordt verplaatst. Op de optietekening kunt u de
gewenste verplaatsing aangeven.
NB: De door u opgegeven positie betreft een ca. positie, houdt u er rekening
mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de
extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
NB: Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te verplaatsen naar het
plafond van de optionele uitbouw.

E200

De standaard dubbele wandcontactdozen uitvoeren als
€
horizontale inbouwmodellen.
De standaard dubbele wandcontactdozen welke verticaal worden uitgevoerd worden
vervangen voor horizontale modellen in de kleur wit. Met gebruikmaking van een
meervoudig afdekraam (waar mogelijk) en twee inbouwdozen.

E221

Schakeling met bewegingsmelder in toiletruimte.

50,00

€

225,00

€

0,00

€

0,00

De lichtschakelaar in de toiletruimte bestaat uit een bewegingssensor,
waardoor de verlichting in de toiletruimte door beweging wordt
ingeschakeld. De tijdsduur waarna de verlichting wordt uitgeschakeld
is instelbaar, en wordt standaard ingeregeld op 10 minuten.

K.BNR.01

Offerte Eigen Huis Keukens d.d. ......................
De keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform uitwerking ..............;
- meerwerkoverzicht d.d. ------- tekeningen plattegrond d.d. ------ tekeningen wandaanzichten d.d. ------ installatie renvooi d.d. -----Houdt u er rekening mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in
maatvoering van de verplaatsingen/extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
NB: Afhankelijk van het aantal gekozen extra groepen kan het voorkomen dat er
een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal
deze later alsnog apart in rekening worden gebracht.

K.BNR.02

Keukeninstallatie standaard uitvoeren.
De standaard aansluitpunten in de keuken worden aangebracht op de
standaard positie, e.e.a. zoals aangegeven in de 0-tekening.
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K.BNR.03

Installatieaanpassingen keuken derden.

€

0,00

€

365,00

€

815,00

Het uitvoeren van de installatieaanpassingen conform de opgave van .........
d.d. ………..
Houdt u er rekening mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in
maatvoering van de verplaatsingen/extra aansluitingen mogelijk is (max. 20 cm).
NB: Afhankelijk van het aantal gekozen extra groepen kan het voorkomen dat er
een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal
deze later alsnog apart in rekening worden gebracht (optie E084).
NB: Deze optie alleen mogelijk in combinatie met optie K.BNR.04

K.BNR.04

Coördinatievergoeding opstellen offerte
installatieaanpassingen keuken derden.
Het is mogelijk een keuken uit te zoeken bij een andere showroom dan de
project-showroom. Hierbij is het belangrijk dat er goede, complete en
gemaatvoerde tekeningen van de keukeninstallaties (incl. vermogens en
specifieke installatietechnische aansluitpunten) worden aangeleverd. Aan de
hand van deze gegevens wordt bekeken of er wijzigingen zijn ten opzichte van de
standaard aansluitpunten. Indien dit het geval is zullen wij een offerte
opstellen. Bovenop de offerte van de installatie-aanpassingen brengen wij een
coördinatie vergoeding in rekening.
Indien deze optie voor u van toepassing is, zullen wij u hierover informeren.

L013

Buitenkraan met stop-/aftapkraan voorgevel.

Aan de voorgevel wordt in het verlengde van de meterkast, naast de voordeur,
een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 50 cm + vloer. De kraan is te
bedienen d.m.v. een losse sleutel. In de meterkast wordt een stop-/ aftapkraan
geplaatst, waarmee de waterleiding vóór de vorstperiode afgesloten en afgetapt
dient te worden. Uitvoering conform optietekening.
NB: Schade ontstaan als gevolg van bevriezing is voor verantwoording van de
bewoner/eigenaar.

L014

Buitenkraan met stop-/aftapkraan achtergevel.

€

890,00

€

415,00

Aan de achtergevel wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 50
cm + vloer. De kraan is te bedienen d.m.v. een losse sleutel. In de meterkast
wordt een stop-/aftapkraan geplaatst, waarmee de waterleiding vóór de
vorstperiode afgesloten en afgetapt dient te worden. Uitvoering conform
optietekening.
NB: Schade ontstaan als gevolg van bevriezing is voor verantwoording van de
bewoner/eigenaar.

L060

Afgedopte toiletaansluiting in de badkamer.
Er wordt een afgedopte wateraansluiting en toiletafvoer aangebracht ten behoeve
van een na oplevering te plaatsen toilet. De aansluitingen worden zichtbaar op
de wand van de leidingschacht afgedopt. Op de sanitair tekening staat de
wateraansluiting en toiletafvoer aangegeven, deze optie is alleen op deze
aangegeven positie mogelijk. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met
optie S900.
NB: Als u uw sanitair koopt bij de door ons geselecteerde project-showroom,
hoeft u deze optie niet te kiezen. Eventuele benodigde voorzieningen worden
showroom uitgewerkt en hiervan wordt een offerte opgesteld.
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M210

Vergrote boiler aanbrengen i.c.m. warmtepomp.

€

1.025,00

€

0,00

€

0,00

€

-2.070,00

De standaard 200 liter boiler wordt vervangen door een 300 liter
boiler, waardoor er meer warmwater beschikbaar is.

S.BNR.01

Offerte sanitair d.d. ..............
Het leveren en monteren van het sanitair, e.e.a. conform de offerte
van ............ d.d. ------- + tekeningen d.d. ..................

S.BNR.02

Standaard sanitair.
Het sanitair in de toilet en badkamer wordt standaard uitgevoerd,
e.e.a. zoals omschreven in de verkoopstukken.

S900

Badkamer casco uitvoeren (muv bnr. 38)
De badkamer wordt casco opgeleverd. Bij de keuze voor deze optie komen de
volgende onderdelen volledig te vervallen:
- dekvloer incl. dorpel;
- al het tegelwerk (vloer- en wandtegelwerk);
- al het sanitair en kranen;
- al het wandspuitwerk (plafondspuitwerk wordt wel aangebracht);
- al het kitwerk en overige waterdichte afdichtingen (incl. kimband);
- voorbehandeling van wanden en wandstucwerk.
Alle leidingen in de badkamer worden op de standaard plaats afgedopt. De vloerverwarming, de radiator, het deurkozijn met de binnendeur en de elektra-aansluitingen (afgemonteerd) worden wel aangebracht. De vloerverwarming wordt
conform de standaard indeling aangebracht. De radiator en elektrische aansluitingen worden op de standaard positie aangebracht.
NB: De ondervloer in de badkamer dient eerst waterdicht afgewerkt te worden,
dit voorkomt lekstrepen wanden en vlekken spuitwerk i.vm. leksporen.
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na de
oplevering zelf te zorgen voor de uitvoering conform de geldende normen en
voorschriften, waaronder installaties, waterdichte afwerkingen, luchtdichting
etc. etc..
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S900A

Badkamer casco uitvoeren (bnr. 38)

€

-2.330,00

€

-70,00

De badkamer wordt casco opgeleverd. Bij de keuze voor deze optie komen de
volgende onderdelen volledig te vervallen:
- dekvloer incl. dorpel;
- al het tegelwerk (vloer- en wandtegelwerk);
- al het sanitair en kranen;
- al het wandspuitwerk (plafondspuitwerk wordt wel aangebracht);
- al het kitwerk en overige waterdichte afdichtingen (incl. kimband);
- voorbehandeling van wanden en wandstucwerk.
Alle leidingen in de badkamer worden op de standaard plaats afgedopt. De vloerverwarming, de radiator, het deurkozijn met de binnendeur en de elektra-aansluitingen (afgemonteerd) worden wel aangebracht. De vloerverwarming wordt
conform de standaard indeling aangebracht. De radiator en elektrische aansluitingen worden op de standaard positie aangebracht.
NB: De ondervloer in de badkamer dient eerst waterdicht afgewerkt te worden,
dit voorkomt lekstrepen wanden en vlekken spuitwerk i.vm. leksporen.
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na de
oplevering zelf te zorgen voor de uitvoering conform de geldende normen en
voorschriften, waaronder installaties, waterdichte afwerkingen, luchtdichting
etc. etc..

S901

Badkamer dekvloer vervallen
De dekvloer en dorpel in de badkamer komen te vervallen.

De verwarming middels de vloer wordt volgens de standaard badkamerindeling
aangebracht.
De elektrische radiator wordt aangebracht conform de standaard badkamerindeling.
NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie casco badkamer.
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na
oplevering zelf te zorgen voor de installatie en de waterdichte afwerking van
de complete badkamer conform de geldende normen en voorschriften.

S910

€

Toiletruimte casco uitvoeren.
De toiletruimte wordt casco opgeleverd. Bij de keuze voor deze optie komen de
volgende onderdelen volledig te vervallen:
- dekvloer incl. dorpel;
- al het tegelwerk (vloer- en wandtegelwerk);
- al het sanitair en kranen;
- al het wandspuitwerk (plafondspuitwerk wordt wel aangebracht);
- al het kitwerk en overige waterdichte afdichtingen;
- voorbehandeling van wanden en wandstucwerk.
Alle leidingen in de toiletruimte worden op de standaard plaats afgedopt. Het
deurkozijn met de binnendeur en de elektra-aansluitingen (afgemonteerd)
worden wel aangebracht. De elektrische aansluitingen worden op de standaard
positie aangebracht.
NB: De ondervloer in de toilet dient eerst waterdicht afgewerkt te worden,
dit voorkomt lekstrepen wanden en vlekken spuitwerk i.vm. leksporen.
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na de
oplevering zelf te zorgen voor de uitvoering conform de geldende normen en
voorschriften, waaronder installaties, waterdichte afwerkingen, luchtdichting
etc. etc..

Pagina 16 van 21

-980,00

S911

Vervallen dekvloer toilet.

€

-30,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

De dekvloer en de dorpel in het toilet komen te vervallen.
NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie S910.
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na de
oplevering zelf te zorgen voor de uitvoering conform de geldende normen en
voorschriften, waaronder installaties, waterdichte afwerkingen, luchtdichting
etc.

T.BNR.01

Offerte tegelwerk d.d. ...............
Het leveren en monteren van het tegelwerk, e.e.a. conform de offerte
van ................. d.d. ................

T.BNR.02

Standaard tegelwerk.
Het tegelwerk in de toilet en badkamer wordt standaard uitgevoerd,
e.e.a. zoals omschreven in de verkoopstukken.

TR.BNR.01 Offerte trappen d.d. ...........
Uw trappen worden uitgevoerd conform offerte Vios d.d. --------.

TR.BNR.02 Standaard trappen

De trappen worden standaard uitgevoerd e.e.a. omschreven in de verkoopstukken

V300

Individuele regeling temperatuur per vertrek

€

1.300,00

Het leveren en monteren van een master-master regeling per vertrek. De
temperatuurregeling van de verwarmingsinstallatie vindt plaats door middel van
kamerthermostaten in de woonkamer, slaapkamers en op de zolder verdieping, deze
communiceren met de regelbalk en de hoofdbediening in de warmtepomp. Via deze
kamerthermostaten kan de temperatuur in de diverse ruimten worden aangepast
zowel naar boven als naar beneden.
NB: Indien u voor een ingedeelde zolder kiest met 2 slaapkamers, optie B191A,
B191B, B192A of B192B dient u deze optie in combinatie met V300A te kiezen.
NB: Indien u kiest voor het samenvoegen van de slaapkamer 1 en 3 of een
inloopkast in slaapkamer 3, optie B106, B107 of B109 kunt u kiezen voor de
optie V300B.

V300A

€

Extra (draadloze) thermostaat

Het leveren en aanbrengen van een draadloze thermostaat in de 2e slaapkamer op
zolder zodat alle slaapkamers in de woning een eigen thermostaat hebben.
NB: Deze optie dient gekozen te worden indien de volgende optie is gekozen:
V300, in combinatie met een ingedeelde zolder met 2 slaapkamers. Optie: B191A,
B191B, B192A of B192B.
NB: Deze optie is niet van toepassing voor bouwnummer 38, optie B192C en B192D.
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220,00

V300B

Vervallen (draadloze) thermostaat

€

-125,00

€

260,00

€

0,00

De individuele regeling per vertrek komt in slaapkamer 3 te vervallen.
NB: Deze optie is alleen mogelijk indien de volgende opties zijn gekozen: V300,
in combinatie met optie: B106, B107 en B109.

V303

Schakelaar mechanische ventilatie (per stuk).
Het los leveren en instellen van een extra rf- schakelaar (draadloos) tbv de
bediening mechanische ventilatie in de badkamer/toilet/keuken.
toelichting optie:
d.m.v. een (extra) rf-schakelaar kan de mv-unit (tijdelijk) op een hogere stand
gezet worden t.b.v. koken of douchen. De schakelaar die op de hoogste stand is
ingesteld is bepalend voor de ventilatiestand van de mv-unit, dit betekend dat
de mechanische ventilatie in het gehele huis harder gaat afzuigen.
NB: Indien u kiest om meerdere ruimtes middels de schakelaar te bedienen
dient u meerdere keren voor deze optie te kiezen.

XX

Disclaimer

Door het realiseren van sommige opties wordt de energieprestatienormering van
de woning negatief beïnvloed. Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften is
bij een aantal opties, of combinatie van opties nodig een extra zonnepaneel op
de woning te plaatsen. Een aantal voorbeelden van opties die een negatieve
invloed hebben op de energieprestatienorm zijn onder andere:
- een uitbouw;
- een dakraam;
- openslaande deuren;
- schuifpui;
Nadat alle opties bekend zijn wordt voor uw woning nagegaan of de
energieprestatienorm wordt overschreden. Als dat het geval is dan is het
noodzakelijk één of mogelijk meerdere zonnepanelen op het dak van uw woning te
plaatsen. In dat geval bent u verplicht de extra zonnepanelen af te nemen. De
kosten van een extra zonnepaneel kunt u terugvinden onder optienummer B197. De
positie van dit extra paneel wordt in overleg bepaald.

XXX

Geen ruwbouwopties opgegeven.
Er zijn geen ruwbouwopties opgegeven.
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€

0,00

Afbouwopties

B250

Algemeen
Vervallen spuitwerk op plafond begane grond.

€

-280,00

€

-270,00

€

-25,00

Op de gehele begane grond komt het plafondspuitwerk te vervallen. In het toilet
komt tevens het spuitwerk boven het tegelwerk te vervallen. Het plafond wordt
dan ook niet nader afgewerkt cq. gerepareerd (gaten etc.).
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na
oplevering zelf zorg te dragen voor de afwerking conform de geldende normen en
voorschriften.

B251

Vervallen spuitwerk op plafond 1e verdieping.
Op de gehele 1ste verdieping komt het plafondspuitwerk te vervallen. In de
badkamer komt tevens het spuitwerk boven het tegelwerk te vervallen. Het
plafond wordt dan ook niet nader afgewerkt cq. gerepareerd (gaten etc.).
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na
oplevering zelf zorg te dragen voor de afwerking conform de geldende normen en
voorschriften.

B270

Vervallen wandspuitwerk badkamer.

Het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk in de badkamer komt te vervallen. De
wand wordt niet afgewerkt. NB: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met
optie S900/S900A en B251. Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en
waarborgregeling. U dient na oplevering zelf zorg te dragen voor de afwerking
conform de geldende normen en voorschriften.

B271

€

-35,00

€

395,00

Vervallen binnenkozijnen, deuren en hang- en sluitwerk (per
€
stuk)
De binnendeurkozijnen, binnendeuren inclusief toebehoren op de begane grond
komen te vervallen. Hierdoor ontstaat een verdiepingshoge sparing, de breedte
van de sparing wordt uitgevoerd conform standaard binnendeurkozijn. De kopse
kanten van de wand worden niet nader afgewerkt. De deur van de meterkast wordt
wel aangebracht in verband met de geldende eisen nutsbedrijven.

-130,00

Vervallen wandspuitwerk toiletruimte.
Het wandspuitwerk boven het wandtegelwerk in de toiletruimte komt te vervallen.
De wand wordt niet nader afgewerkt.
NB: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie S910/B250.
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na
oplevering zelf zorg te dragen voor de afwerking conform de geldende normen en
voorschriften.

B320

Omkasting vloerverwarming verdeler (per stuk).
Het leveren en aanbrengen van een stalen omkasting om de vloerverwarming
verdelers uit het zicht te onttrekken.

D900

NB: Als uitgangspunt voor het aanbrengen van het tegelwerk in de toilet wordt
uitgegaan van een aansluiting op een standaard binnendeurkozijn.
Voor deze optie geldt de beperkte garantie- en waarborgregeling. U dient na
oplevering zelf zorg te dragen voor binnendeurkozijnen, binnendeuren
inclusief toebehoren conform de geldende normen en voorschriften.
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E050

Bedraden loze leiding t.b.v. CAI.

€

115,00

€

115,00

De (extra) loze leiding wordt voorzien van coax-bekabeling, type KOKA 799 (75
OHM). Het aansluitpunt zal worden afgemonteerd.
De bedradingen worden in de meterkast afgewerkt met een f-connector. De
bedradingen worden in de meterkast niet aangesloten.
Bij totaal 3 of meer bedrade CAI-aansluitingen wordt de bedrading in de
meterkast niet worden aangesloten. In verband met de signaalsterkte adviseren
wij om een versterker toe te passen.
NB: Deze optie is mogelijk in de standaard loze leiding en in combinatie met
optie E040.

E055

Bedraden loze leiding t.b.v. telefoon/computer.

De (extra) loze leiding wordt voorzien van Cat. 5e bekabeling en dataoutlet. De
kabel is geschikt voor snelheden tot 1000Mbit/s en 100mhz en wordt afgemonteerd
met een RJ45-connector.
De bedradingen worden in de meterkast niet aangesloten.
NB: Deze optie is mogelijk in de standaard loze leiding en in combinatie met
optie E040/E040X.

E074

€

Bedraden loze boiler leiding

235,00

De loze boilerleiding in de keuken zal bedraad worden, inclusief een enkele
wandcontactdoos en aansluiting op een aparte groep.
NB: Als u uw keuken koopt bij de door ons geselecteerde project-showroom, hoeft
u deze optie niet te kiezen. Eventuele benodigde voorzieningen worden via de
showroom uitgewerkt en hiervan wordt een offerte opgesteld.
NB. Afhankelijk van het aantal gekozen extra groepen kan het voorkomen dat er
een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal
deze later alsnog apart in rekening worden gebracht (optie E084).

E081

Extra groep in meterkast.

€

235,00

€

280,00

In de meterkast wordt een extra groep opgenomen. Na oplevering
kunnen hier door derden aansluitpunten op worden aangesloten.
NB. Afhankelijk van het totaal aantal gekozen extra groepen kan het
voorkomen dat er een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12
groepen). Als dit blijkt dan zal deze later alsnog in rekening worden
gebracht (optie E084).

E084

Extra aardlekschakelaar (3 fase).
Bij gebruik van extra elektragroepen in de meterkast (9 t/m 12 groepen) is het
noodzakelijk dat er een extra aardlekschakelaar wordt aangebracht.
Zodra alle opties bekent zijn en de tekening van de elektricien defintief zijn
weten wij of een extra aardlekschakelaar noodzakelijk is en zullen wij u hierover informeren. Houdt u er rekening mee dat dit pas geruime tijd na het
verstrijken van de sluitingsdatum is.
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M201

€

Monitoring warmtepompsysteem

140,00

Het warmtepompsysteem wordt voorzien van een monitoringssysteem die via een UTP
kabel alle informatie over gebruik en kwaliteit van de warmtepomp doorgeeft aan
de installateur. Hiermee is de kwaliteit van de warmtepomp 24 uur per dag te
bewaken zodat er adequaat kan worden gereageerd op eventuele storingen. Door
het kiezen voor deze optie geeft u tevens toestemming om de warmtepomp gegevens
te delen met onze installateur.

XXX

€

Geen afbouwopties opgegeven.

0,00

Er zijn geen afbouwopties opgegeven.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% btw. De betalingsregeling geschiedt overeenkomstig de
aannemingsovereenkomst.
De gekozen opties maken deel uit van de aannemingsovereenkomst. Wijzigingen in de optiekeuzelijst
maken de lijst ongeldig.

datum

naam verkrijger

handtekening
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