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Grote ruwbouw woonwensen

Code Omschrijving Verkoopprijs

Indeling
Indelingswijziging

KAO.02-A Vide en andere kozijnindeling € 11.065,00

Het realiseren van een vide in de woonkamer. Hiervoor wordt de indeling van de eerste
verdieping aangepast. Een gedeelte van de verdiepingsvloer vervalt. Slaapkamer 2 komt
te vervallen (slk. 3 wordt 2). Het kozijn in de achtergevel boven de terrasdeur wordt
aangepast. In de woonkamer wordt een kolom gerealiseerd om de vloer constructief op te
vangen.
Optie inclusief elektrisch bedienbaar screen t.p.v. kozijn op de 1e verdieping en
aanpassen installaties.

Optie niet mogelijk i.c.m. optie KAO.10 en KAO.11.

Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.02-B Vide en andere kozijnindeling € 13.250,00

Het realiseren van een Vide in de woonkamer. Hiervoor wordt de indeling van de eerste
verdieping aangepast. Een gedeelte van de verdiepingsvloer vervalt. Slaapkamer 2 komt
te vervallen (slk. 3 wordt 2). Het kozijn in de achtergevel boven de terrasdeur wordt
aangepast. In de woonkamer wordt een kolom gerealiseerd om de vloer constructief op te
vangen.
Optie inclusief elektrisch bedienbaar screen t.p.v. kozijn op de 1e verdieping en
aanpassen installaties.

Optie niet mogelijk i.c.m. samenvoegen slaapkamers 1e verdieping.

Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.04 A+B Badkamer 2e verdieping € 14.975,00

Het realiseren van een 2e badkamer op de 2e verdieping;

De optie is inclusief:
- aanpassen van de berging naar badkamer;
- De aanpassing van de vloerverwarming tot een vertrektemperatuur van 22 graden in de
badkamer (niet apart regelbaar);
- Elektrische radiator badkamer conform de technische omschrijving;
- Sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving bij 'badkamer';

Optie alleen in combinatie met 2e verdieping

Zie voor uitvoering en posities de optietekening.
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KAO.05-A Wijzigen indeling 2e verdieping € 13.620,00

Plattegrond 2e verdieping met overloop, berging, slaapkamer en badkamer ensuite. 

De optie is inclusief:
- Samenvoegen slaapkamer 4 en 5;
- Het aanpassen van de binnenwanden;
- De aanpassing van de vloerverwarming tot een vertrektemperatuur van 22 graden in de
badkamer (niet apart regelbaar);
- Elektrische radiator badkamer conform de technische omschrijving;
- Sanitair en tegelwerk conform 'badkamer' in de technische omschrijving.

Optie alleen in combinatie met 2e verdieping

Zie voor uitvoering en posities de optietekening.

KAO.05-B Wijzigen indeling 2e verdieping € 16.150,00

Plattegrond 2e verdieping met overloop, berging, slaapkamer en badkamer ensuite. 

De optie is inclusief:
- Samenvoegen slaapkamer 4 en 5;
- Het aanpassen van de binnenwanden;
- De aanpassing van de vloerverwarming tot een vertrektemperatuur van 22 graden in de
badkamer (niet apart regelbaar);
- Elektrische radiator badkamer conform de technische omschrijving;
- Sanitair en tegelwerk conform 'badkamer' in de technische omschrijving.

Optie alleen in combinatie met 2e verdieping

Zie voor uitvoering en posities de optietekening.

KAO.09-A+B Plattegrond begane grond - aanbrengen trapkast i.p.v. open trap € 1.585,00

Het creëren van een trapkast op de begane grond door het plaatsen van een dichte
vurenhouten trap in plaats van de standaard open trap. Er wordt een binnenwand
geplaatst voorzien van een stalen binnendeurkozijn met binnendeur. Boven het
binnendeurkozijn wordt de binnenwand doorgezet. De trapkast wordt voorzien van een
wandlichtpunt met lichtschakelaar gecombineerd met een enkele wandcontactdoos. De
treden en de stootborden van de trap worden aan de boven en onderzijde in de witte
grondverf opgeleverd. De wanden aan de binnenzijde van de trapkast worden niet
afgewerkt. De wanden aan de buitenzijde van de trapkast worden volgens de staat van
afwerking uit de verkoopbrochure behangklaar afgewerkt. 

De mogelijkheid bestaat dat de doorloophoogte ter plaatse van het kozijn beperkt is. 

Uitvoering conform optietekening.

KAO.10-A Slaapkamer 1 met inloopkast € 635,00

Het creëren van een inloopkast vanuit slaapkamer 1. 
Hiermee komt de berging te vervallen en worden de aansluitpunten voor de wasmachine
en droger verplaatst naar de berging op de begane grond. 
Positie en uitvoering conform de optietekening.

Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie KAO.02A.
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KAO.11-A 1e verdieping: samenvoegen slaapkamer 2 en 3. € 385,00

Plattegrond 1e verdieping: slaapkamer 2 en 3 samen voegen tot één slaapkamer. 
- Het deurkozijn en de deur van slaapkamer 2 vervalt.
- Het deurkozijn van slaapkamer 3 blijft gehandhaafd maar de draairichting van de deur is
gewijzigd.
- Voor de posities van het elektra verwijzen wij naar de optietekening.

Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie KAO.02A.

Zie voor uitvoering de optietekening.

KAO.12-B Begane grond levensloopbestendig € 19.950,00

Met deze optie wordt de woning levensloop bestendig gemaakt. 
Op de begane grond wordt aan de voorzijde een slaapkamer met aparte badkamer
gerealiseerd. De keuken wordt verplaatst naar achteren.
Het sanitair en tegelwerk is overeenkomstig hetgeen staat genoemd in de Technische
omschrijving bij 'badkamer'. De opstelling voor de wasmachine en droger wordt verplaatst
naar de berging op de begane grond.
De aansluitingen voor wasmachine en droger in de berging op de eerste verdieping
vervallen hiermee.
Optie inclusief aanpassen van elektra-, loodgieter- en cv-installatie
Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.13-B Verplaatsen muur tussen hal en keuken € 545,00

Het verplaatsen van de wand tussen de hal en de keuken. 
Hierbij wordt de hal groter en de keuken kleiner.

Deze optie is inclusief:
- aanpassen wanden
- aanpassen elektra

R.122 Verplaatsen en/of wijzigen draairichting binnendeur € 132,00

De deur wordt verplaatst inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. Draairichting en
positie deur volgens meerwerktekening.

R.151 Open vurenhouten trap wijzigen naar een hardhoutsoort € 4.690,00

De trap, inclusief muurleuningen en traphekken worden uitgevoerd in hardhout. De trap,
muurleuningen en traphekken worden blank afgelakt. Type trap met twee kwarten (onder
en boven) blijft ongewijzigd. Prijs per trap. NB. Hout is een natuurproduct, waardoor kleur-
en structuurverschillen kunnen voorkomen. Voor het leveren en aanbrengen van slijtstrips
in de traptreden verwijzen wij naar zie optie R.153.
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R.152 Dichte vurenhouten trap wijzigen naar een hardhoutsoort € 5.190,00

De trap, inclusief muurleuningen en traphekken worden uitgevoerd in hardhout. De
stootborden zijn van multiplex voor- en achterzijde gefineerd met toplaag van de
hardhoutsoort. De onderzijde van de stootborden zijn niet met massieve lijst uitgevoerd,
wat betekent dat de multiplex samenstelling zichtbaar blijft. De trap, muurleuningen en
traphekken worden blank afgelakt. Onderzijde van de trap wordt niet afgelakt. Type trap
met twee kwarten (onder en boven) blijft ongewijzigd NB. Hout is een natuurproduct,
waardoor kleur- en structuurverschillen kunnen voorkomen. De stootborden zijn voorzien
van een fineerlaag van de hardhoutsoort, waardoor zich kleurverschillen kunnen voordoen
t.o.v. de traptreden. Voor het leveren en aanbrengen van slijtstrips in de traptreden
verwijzen wij naar zie optie R.153.

R.153 Slijtstrips in hardhouten traptreden € 155,00

De treden worden voorzien van 1 stuks slijtstrip per trede. Slijtstrips zijn van PVC afm.
8x12 mm, in T-model, in de kleur zwart en doorlopend per trede. Prijs per trap.

TR1200 Standaard open trap van de begane grond naar de eerste verdieping in dichte
uitvoering.

€ 700,00

Via deze optie kunt u kiezen voor een vurenhouten dichte trap van de begane grond naar
de eerste verdieping. De treden en stootborden worden bij deze optie aan de bovenzijde
fabrieksmatig gegrond en de onderzijde van de trap wordt geschilderd (kleur wit)
opgeleverd.

TR1250 Standaard open trap eerste verdieping naar tweede verdieping in dichte uitvoering € 700,00

Via deze optie kunt u kiezen voor een vurenhouten dichte trap van de eerste naar de
tweede verdieping. De treden en stootborden worden bij deze optie aan de bovenzijde
fabrieksmatig gegrond en de onderzijde van de trap wordt geschilderd (kleur wit)
opgeleverd.

Overige installaties
Het plaatsen van P.V. panelen op het dak. Hierin is opgenomen:
- Aanpassen van de meterkast;
- Wandcontactdoos op een aparte groep naar de techniekruimte/zone;
- Plaatsen van een omvormer (techniekruimte/zone);
- P.V. panelen in het dak, minimaal 290 WP per paneel;
- De dakelementen worden voorzien van hitte bestendigde folie.

Positie van de P.V. panelen wordt nader bepaald.

PV-max-5 Maximaal aantal van 5 extra zonnepanelen aanbrengen € 3.220,00

Het maximaal aantal van 5 extra PV-panelen aanbrengen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een String-Omvormer.

Totaal 7 panelen, vermogen 2240Wp

Alleen bij 3-laags 640 en 740 woning.
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PV-max-5_optMaximaal aantal van 5 extra zonnepanelen aanbrengen € 4.910,00

Het maximaal aantal van 5 extra PV-panelen aanbrengen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een SolarEdge-Omvormer.

Totaal 7 panelen, vermogen 2240Wp

Alleen bij 3-laags 640 + 740 woning.

PV-max-7 Maximaal aantal van 7 extra zonnepanelen aanbrengen € 4.535,00

Het maximaal aantal van 7 extra PV-panelen aanbrengen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een String-Omvormer.

Totaal 9 panelen, vermogen 2880Wp.

Alleen bij 2-laags 640 + 740 woningen.

PV-max-7_optMaximaal aantal van 7 extra zonnepanelen aanbrengen € 5.525,00

Het maximaal aantal van 7 extra PV-panelen aanbrengen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een SolarEdge-Omvormer.

Totaal 9 panelen, vermogen 2880Wp

Alleen voor 2-laags 640 + 740 woningen.

PV-026-3 Extra zonnepanelen t.b.v. een E.P.C. van 0,26 € 1.995,00

Het energetisch opwaarderen van de woning naar een EPC van 0.26 door het leveren en
aanbrengen van 3 extra PV panelen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een String-Omvormer.

Betreft de 2-laags woningen

Totaal 5 panelen, vermogen 1600Wp

PV-026-3_opt Extra zonnepanelen t.b.v. een E.P.C. van 0,26 € 2.735,00

Het energetisch opwaarderen van de woning naar een EPC van 0.26 door het leveren en
aanbrengen van 3 extra PV panelen, inclusief Optimizers.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een Solar Edge Omvormer.

Betreft de 2-laags woningen.

Totaal 5 panelen, vermogen 1600Wp
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PV-026-4 Extra zonnepanelen t.b.v. een E.P.C. van 0,26 € 2.600,00

Het energetisch opwaarderen van de woning naar een EPC van 0.26 door het leveren en
aanbrengen van 4 extra PV panelen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een String-Omvormer.

Totaal 6 panelen, vermogen 1920Wp

Alleen bij de 3-laags 640 woningen

PV-026-4_opt Extra zonnepanelen t.b.v. een E.P.C. van 0,26 € 4.180,00

Het energetisch opwaarderen van de woning naar een EPC van 0.26 door het leveren en
aanbrengen van 4 extra PV panelen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een SolarEdge-Omvormer.

Totaal 6 panelen, vermogen 1920Wp

Alleen voor 3-laags 640 woningen.

PV-026-5 Extra zonnepanelen t.b.v. een E.P.C. van 0,26 € 3.220,00

Het energetisch opwaarderen van de woning naar een EPC van 0.26 door het leveren en
aanbrengen van 5 extra PV panelen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een String-Omvormer.

Totaal 7 panelen, vermogen 2240Wp

Alleen bij een 3-laags 740 woning.

PV-026-5_opt Extra zonnepanelen t.b.v. een E.P.C. van 0,26 € 4.910,00

Het energetisch opwaarderen van de woning naar een EPC van 0.26 door het leveren en
aanbrengen van 4 extra PV panelen.
De PV-panelen hebben een vermogen van 320 Wp en zijn van het merk JA Solar,
voorzien van een SolarEdge-Omvormer.

Totaal 7 panelen, vermogen 2240Wp

Alleen bij een 3-laags 740 woning.
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R.232 Koeling via warmtepomp € 1.165,00

Aanpassen van de warmtepompinstallatie zodat deze ook circa 2 graden kan koelen in de
zomer.
In deze optie zijn de kosten opgenomen voor het aanpassen van de installatie en de
regeltechniek.

De warmtepomp kan dan in de zomer ‘koud’ water van ca. 20 graden door de
vloerverwarmingsleidingen laten stromen. 
Het effect is dat de binnen temperatuur ca. 2 tot 4 graden verlaagd kan worden.

De transmissieberekening wordt op aanvraag opnieuw uitgevoerd en is niet in de optie
meegerekend.
Vloerverwarmingsleidingen blijven ongewijzigd net als de zandcementvloer.

Uitstraling van de woning
Indelingswijziging

KAO.01 A+B Schuifpui in achtergevel € 2.720,00

In het basis achtergevelkozijn op de begane grond wordt een tweedelige schuifpui
geplaatst i.p.v. de basis achtergevel indeling. 
Het schuivend deel van de schuifpui wordt aangegeven op de optietekening.

Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.06-A Achtergevelkozijn op de 2e verdieping voorzien van dubbele openslaande deuren € 1.640,00

In het basis achtergevelkozijn worden dubbele openslaande deuren geplaatst naar het
dakterras i.p.v. het standaard kozijn met vast glas en raam.
De actieve deur (loopdeur) wordt geplaatst aan de woning-scheidende zijde.

Alleen in combinatie met 2e verdieping.

Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.06-B Achtergevelkozijn op de 2e verdieping voorzien van dubbele openslaande deuren € 2.120,00

In het basis achtergevelkozijn worden dubbele openslaande deuren geplaatst naar het
dakterras i.p.v. het standaard kozijn met vast glas en raam.
De actieve deur (loopdeur) wordt geplaatst aan de woning-scheidende zijde.

Alleen in combinatie met 2e verdieping.

Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.07-A Balustrade vlonderterras € 4.910,00

Het leveren en aanbrengen van een houten balustrade op het vlonder terras, inclusief een
poort.

Zie voor uitvoering en posities de optietekening.
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KAO.07-B Balustrade vlonderterras € 5.595,00

Het leveren en aanbrengen van een houten balustrade op het vlonder terras, inclusief een
poort.

Zie voor uitvoering en posities de optietekening.

R.385 A+B Aanbrengen bodeminbouwarmatuur € 4.770,00

Het aanbrengen van 3 bodemspots in de pier en 3 bodemspots op het vlonder/terras op
een aparte schakelaar.

R.394-1 Aanbrengen screens 1e verdieping achterzijde € 725,00

Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. Lichtecht, bestand tegen
vochtigheid/warmte. Het doek wordt middels een 'ritssluiting in de zijgelijders opgesloten.
Alle aluminium onderdelen worden extra voorbehandeld i.v.m. Sea Side en gemoffeld.
Montage op de kunststof kozijnen. De ritsscreens mogen niet boven windkracht 6
(Beaufort) worden uitgerold. Oprollen kan onder elke windbelasting. Ritsscreens zijn
bestand tegen een windkracht tot ca. 8 (Beaufort).

Kleurstelling volgens voorschrift architect.

Deze optie is voor de ramen op de achtergevel 1e verdieping. Prijs per stuk c.q. kozijn. 

Indien deze optie wordt gekozen dan moet hierbij ook optie R.394 (Voorbereiding
zonwering) worden gekozen.

R.394.2 Aanbrengen screens 2e verdieping achterzijde € 950,00

Het leveren en aanbrengen van (rits-)screens. Lichtecht, bestand tegen
vochtigheid/warmte. Het doek wordt middels een 'ritssluiting in de zijgelijders opgesloten.
Alle aluminium onderdelen worden extra voorbehandeld i.v.m. Sea Side en gemoffeld.
Montage op de kunststof kozijnen. De ritsscreens mogen niet boven windkracht 6
(Beaufort) worden uitgerold. Oprollen kan onder elke windbelasting. Ritsscreens zijn
bestand tegen een windkracht tot ca. 8 (Beaufort).

Kleurstelling volgens voorschrift architect.

Deze optie is voor het raam op de achtergevel 2e verdieping. Prijs per stuk c.q. kozijn. 
Niet in combinatie met optie KAO.06A.

Indien deze optie wordt gekozen dan moet hierbij ook optie R.394 (Voorbereiding
zonwering) worden gekozen.

Water aansluiting
Loodgieterswerk

KAO.14-A+B Verplaatsen aansluitingen WM en WD € 430,00

Het verplaatsen van de aansluitingen (water, elektra en afvoer) vanuit standaard positie
naar de berging op de begane grond.
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R.216 Koud- en warmwaterkraan met uitstortgootsteen in berging € 1.100,00

Een koud- en warmwaterkraan met slangwartel inclusief plaatstalen uitstortgootsteen
(afmeting 50x33cm, kleur wit) met emmer-rek in de berging/stallingsruimte. Het
leidingwerk wordt in opbouw aangebracht. Er kan niet worden gegarandeerd dat de
wachttijd van het tappen van warm water, voldoet aan de SWK eisen, in verband met de
lengte van de warmwaterleiding. Positie: door u aan te geven op tekening i.o.m. uw
kopersbegeleider. Aangezien de berging/stallingruimte niet vorstvrij is, dient in de winter
de stopkraan nabij het kruipluik van de woning dichtgedraaid te worden en de leidingen
afgetapt te worden om bevriezing te voorkomen.

R.225 Voorziening t.b.v. toekomstige waterontharder € 1.265,00

Positie waterontharder in berging tegenaan de toilet (fontein). Hier maken we een riool
aansluiting en 2 waterleidingen die naar de meterkast lopen. 
Dan kan er later, na oplevering, vanaf de watermeter een koppeling gemaakt worden naar
de waterontharder en de binnen installatie hierop aansluiten. Waterleidingen in fundering
i.v.m. kruisingen van vloerverwarming.

205000 Buitenkraan in de voorgevel € 575,00

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel 1/2 en losse
sleutel. De kraan wordt geplaatst op de voorgevel nabij de voordeur en wordt aangesloten
op de koudwaterinstallatie. De kraan hoeft in de winterperiode niet afgesloten / afgetapt te
worden. Wel moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden.

205001 Schrobput onder de buitenkraan in de voorgevel € 375,00

De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool van de woning. Het bovendeel
wordt los geleverd. Op deze manier kan de hoogte van de put in eigen beheer na
oplevering afgestemd worden op de hoogte van het straatwerk.

Ruimte vergrotende woonwens
Het uitbreiden van de woning met een aanbouw aan de achterzijde van de woning, over de volledige breedte.De
constructie en afwerking van de aanbouw komt overeen met het gestelde in de technische omschrijving van uw
woning. Standaard elektra aansluitpunten achtergevel verplaatsen mee.
Positie en uitvoering conform optietekening.

Extra informatie:
• Bij de keuze voor een aanbouw worden de woningscheidende bouwmuren en de verdiepingsvloer verlengd. De
indeling van de achtergevel is weergeven in de optietekeningen behorend bij de aanbouw.
• De spouwmuurconstructie, buitenmuren en fundering van de aanbouw zullen deels op de naastgelegen kavel
gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen tuinbreedte ter plaatse van de aanbouw smaller is. Wanneer de
verkrijger/bewoners van het naastliggende huis kiezen voor de aanbouw, is er sprake van een bebouwing over de
erfgrens van het gekochte perceel. Dit geeft geen recht op verrekening.
• Indien de verkrijgers/bewoners van naast elkaar gelegen bouwnummers beiden kiezen voor dezelfde aanbouw,
dan zal de aanbouw op de erfgrens worden gebouwd en wijzigt de respectievelijke tuinbreedte niet. Dit geeft geen
recht op verrekening.

LET OP: Het metselwerk boven de pui van de aanbouw is niet geschikt voor het plaatsen van een uitvalscherm.
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KAO.03-A+B Dakopbouw 2e verdieping Prijs
op

aanvraag

Indeling zoals weergegeven op de optietekening. Inclusief alle noodzakelijke
aanpassingen aan leidingwerk etc.
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Elektra
Het aanpassen van elektra

R.302 Extra aardlekschakelaar in meterkast € 245,00

De meterkast is standaard voorzien van twee aardlekschakelaars. Per aardlekschakelaar
kunnen 4 groepen worden aangesloten, dus maximaal kunnen 8 elektra groepen worden
aangesloten. Indien, nadat het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer dan
8 elektra groepen benodigd zijn, is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. De
installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw
woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u
doorberekenen.

R.309 Extra loze leiding € 110,00

Het aanbrengen van een (extra) loze leiding vanuit de meterkast naar de positie conform
bijgevoegde tekening. De loze leiding wordt aangebracht op een hoogte van circa 30 cm
+vloer en wordt voorzien van een blinde plaat. Gemaatvoerde positie aangeven op een
kopie van de verkooptekening.

R.315 Afmonteren van een standaard leiding tbv CAI/UTP € 155,00

Het bedraden van een standaard loze leiding ten behoeve van een: 0 TV-aansluiting
(coaxkabel 75Ohm) afmontageplaat geschikt voor een CAI-stekker of 0 UTP (Cat.5 kabel),
afmontageplaat geschikt voor een RJ45-connector. In de meterkast bevindt zich het losse
uiteinde. 
Loze leiding aangeven op een kopie van de verkooptekening. Als in een ruimte meerdere
standaard loze leidingen aanwezig zijn dan graag aangeven welke loze leiding moet
worden bedraad. 

N.B. Voor het juist functioneren van de functies is slechts één bedrading mogelijk per loze
leiding.

R.317 Extra CAI aansluiting in een ruimte. € 275,00

Aanbrengen van een extra leiding vanuit de meterkast bedraad en afgemonteerd ten
behoeve van CAI. Hoogte circa circa 30 cm +vloer. Gemaatvoerde positie op een kopie
van de verkooptekening. N.B. Deze aansluiting wordt niet in de meterkast aangesloten. Bij
2 of meer CAI-aansluitingen adviseren wij een CAI-versterker te laten aanbrengen.

R.319 Extra UTP/ data aansluiting (RJ45) in een ruimte € 275,00

Aanbrengen en afmonteren van een extra leiding vanuit de meterkast ten behoeve van
een UTP aansluiting. Deze data aansluiting is een UTP kabel CAT5 en wordt uitgevoerd
met een RJ45 contactdoos. Hoogte op circa 30 cm +vloer. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.
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R.320 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in bestaande loze leiding € 230,00

De bestaande loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met een enkele
wandcontactdoos (230V) en in de meterkast aangesloten op een aparte groep. De
eventuele aanpassingen in de meterkast zijn niet inbegrepen bij deze optie. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. 

Let op: Per 4 elektragroepen in de meterkast is een aardlekschakelaar nodig. Indien, nadat
het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer elektra groepen benodigd zijn,
is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. De installateur is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw woning, om deze reden zullen wij
de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen.

R.322 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in nieuw aan te brengen leiding € 395,00

De nieuwe leiding wordt aangebracht vanaf de meterkast, bedraad en afgemonteerd met
een enkele wandcontactdoos. In de meterkast wordt de wandcontactdoos aangesloten op
een aparte groep. De eventuele aanpassingen in de meterkast zijn niet inbegrepen bij
deze optie. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. 

Let op: Per 4 elektragroepen in de meterkast is een aardlekschakelaar nodig. Indien, nadat
het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer elektra groepen benodigd zijn,
is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. De installateur is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw woning, om deze reden zullen wij
de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen.

R.324 Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte € 155,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, op een hoogte van circa 30 cm +vloer. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

R.325 Extra dubbele wandcontactdoos in de lichte scheidingswanden € 180,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm. +vloer
in een ruimte. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

R.326 Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos € 80,00

Een enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos. Gekozen
wandcontactdoos aangeven op verkooptekening.

R.327 Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) € 60,00

Een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw). Leidingwerk en doos in het
zicht.

R.328 Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte incl. USB lader € 220,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met USB lader, op een hoogte van
.......mm +vl. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.
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R.329 Extra dubbele wandcontactdoos incl. 1x USB lader in de lichte scheidingswanden € 240,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, waarvan 1 uitgevoerd met een USB
lader, op een hoogte van circa 30 cm +vloer in een ruimte. Alleen mogelijk in lichte
scheidingswanden. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de
verkooptekening.

R.330 Bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren met 1x USB lader € 105,00

Het upgraden van een bestaande dubbele wandcontactdoos, met 1 USB lader in een
ruimte. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

R.331 Vloercontactdoos € 315,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos. De deksel van deze inbouwdoos
wordt uitgevoerd met een RVS deksel. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

R.332 Vloercontactdoos incl. loze leiding € 420,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos met in deze doos een loze leiding. De
deksel van deze inbouwdoos wordt uitgevoerd met een RVS deksel. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

R.340 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 105,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande
lichtschakelaar in een ruimte. Exclusief armatuur. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

NB:
In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

R.341 Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar € 345,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een nieuwe lichtschakelaar
in een ruimte. Exclusief armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte
aangebracht. 
Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de
verkooptekening.

NB:
- In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.
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R.343 Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt € 70,00

Het standaard plafondlichtpunt wordt verplaatst naar de door u gewenste positie. De
schakelaar blijft gehandhaafd op de standaard positie. 
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

NB:
- In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

R.344 Inbouw Ledspot op nieuwe schakelaar € 535,00

Het aanbrengen van een kantelbare inbouw spot (kleur geborsteld aluminium) op een
aparte enkelpolige schakelaar. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. 
Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de
verkooptekening.

NB:
- In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. 
- De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op
leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot
op die positie niet mogelijk. 

- Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358

R.345 Inbouw ledspot op bestaande schakelaar € 310,00

Het aanbrengen van een kantelbare inbouw spot (kleur geborsteld aluminium), op een
bestaande schakelaar. 
Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de
verkooptekening.

NB:
- In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. 
- De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op
leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot
op die positie niet mogelijk.
- Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358

R.346 Inbouw spotbox op nieuwe schakelaar € 455,00

Het aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur) op een aparte enkelpolige
schakelaar. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. De aansluiting van
de spotjes is 220V en de sparing die geboord wordt voor de spot is 76mm. 
Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de
verkooptekening.

NB:
- In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. 
- De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op
leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot
op die positie niet mogelijk. 
- Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmer dan verwijzen wij u naar optie R.358.
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R.347 Inbouw spotbox op bestaande schakelaar € 250,00

Het aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur) op een bestaande schakelaar. De
aansluiting van de spotjes is 230V en de sparing die geboord wordt voor de spot is 76mm. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

NB: 
- In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. 
- De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op
leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot
op die positie niet mogelijk. 
- Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358.

R.348 Een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar € 115,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar, exclusief armatuur.
Hoogte lichtpunt conform standaard hoogte in badkamer.
Aantal en plaats door u aan te geven op een kopie van de verkooptekening. 

NB: 
- Wilt u de door u te plaatsen wandlichtpunt kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie
R.358.

R.349 Een wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar € 330,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op op een aparte enkelpolige schakelaar, exclusief
armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Hoogte lichtpunt
conform standaard hoogte in badkamer.
Aantal en plaats door u aan te geven op een kopie van de verkooptekening. 

NB: - Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmer dan verwijzen wij u naar optie
R.358.

R.352 Wisselschakeling voor bestaand lichtpunt € 225,00

Een bestaand lichtpunt uitvoeren met een zogenaamde wisselschakeling, zodat het
lichtpunt vanuit twee posities te bedienen is. De bestaande lichtschakelaar wordt gewijzigd
in een wisselschakelaar. De extra wisselschakelaar wordt op de standaard hoogte
aangebracht. 
Positie nieuwe schakelaar en de keuze van de bestaande schakelaar aangeven op de
verkooptekening.

R.357 Twee bestaande plafondlichtpunten gekoppeld op 1 schakelaar opsplitsen naar
twee enkelpolige schakelaars

€ 225,00

De schakelaars worden op de standaard hoogte aangebracht. 
Keuze voor plafondlichtpunten aangeven op de verkooptekening.
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R.358 Upgrade 1 schakelaar naar dimmer € 285,00

Op een door u gewenste positie wordt een LED draai dimmer gemonteerd op de positie
van en in plaats van de standaard lichtschakelaar (wisselschakelaar mogelijk, 1 kant te
dimmen). Dimmers worden altijd in 1 enkele doos uitgevoerd (één dimmer per
inbouwdoos). 

N.B.: 
- De dimmers zijn geschikt voor LEDi en halogeen met een nominaal vermogen van 2 tot
100 W/VA 
- Naast de leddimmer moet ook het armatuur geschikt zijn voor dimmen. 
- Kiest u een led armatuur welke is voorzien van een leddriver dan dient deze leddriver
een dimbare uitvoering te zijn.

R.360 Verplaatsen elektraonderdeel in de woning € 90,00

Het verplaatsen van een standaard elektrapunt, zoals een wandcontactdoos, een loze
leiding, een aansluitpunt CAI, een aansluitpunt TEL, een schakelaar (niet gecombineerd
met een wandcontactdoos) naar een andere positie binnen dezelfde ruimte. Alleen in lichte
scheidingswanden. 
Aantal verplaatsingen en gewijzigde posities met maatvoering aangeven op een kopie van
de verkooptekening. 

M.u.v. het verplaatsen van een plafondlichtpunt, zie hiervoor optie R343.

R.377 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten € 260,00

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel.
Hoogte 90cm. t.o.v. het maaiveld. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de
buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, wordt de
wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. 
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.378 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten met schakelaar € 485,00

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel
voorzien van een schakelaar. De schakelaar bevindt zich aan de binnenzijde van de
woning nabij de schakelaar van het buitenlichtpunt. Hoogte 90 cm t.o.v. het maaiveld. De
wandcontactdoos worden ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In
geval van een andere materialisatie , m.u.v. glaspanelen, wordt de wandcontactdoos
uitgevoerd in opbouw. 
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.379 Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar € 350,00

Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een nieuwe schakelaar. De schakelaar
bevindt zich in de woonkamer nabij de schakelaar van het bestaande buitenlichtpunt.
Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het
lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende
materialisatie van de buitengevel, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. 
Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.
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R.380 Extra buitenlichtpunt op de gevel op bestaande schakelaar € 125,00

Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar. Exclusief
armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt
wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende
materialisatie van de buitengevel, m.u.v. glaspanelen, zal het buitenlichtpunt in opbouw
worden uitgevoerd. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de
verkooptekening.

R.394 Voorbereiding zonwering € 345,00

Er wordt een zonweringsschakelaar aangebracht naast de gevelopening waar u lokale
bediening van uw zonwering wenst. De schakelaar wordt op 105 cm boven peil aan de
zijkant van de gevelopening aangebracht.

Er wordt vanuit deze schakelaar een leiding aangelegd. De leiding eindigt buiten aan de
zijkant van de gevelopening, ca. 30 centimeter boven de gevelopening en 20 cm naast de
zijkant van de gevelopening. De kabel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met een
STAK3-stekker, geschikt voor een elektrisch screen.

Showroom offertes
Wijzigen sanitair en/of tegelwerk

R.610 Casco oplevering toiletruimte begane grond € (1.250,00)

Het casco opleveren van de toiletruimte door het geheel laten vervallen van het standaard
sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De toiletruimte wordt volgens onderstaande
uitgangspunten opgeleverd: - Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats.
Uitgangspunt afgedopt leidingwerk voor wandcloset is: hoogte wandcloset is circa 440
mm. bovenkant dekvloer uitgaande van 10 mm. tegelvloer; - Wanden worden zonder
tegelwerk en spuitwerk opgeleverd, inclusief vervallen van de tegelprofielen; - Plafonds
voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); - Er wordt geen sanitair geleverd; -
Inbouwreservoir, bedieningspaneel en de ombouw van het wandcloset vervallen; - Elektra
afgemonteerd op de standaard posities; - Ventilatieventiel afgemonteerd op de standaard
positie; - Afwerkvloer wordt wel aangebracht; - Eventuele leidingschachten worden geheel
gesloten; - Dorpel onder het binnendeurkozijn vervalt; - Levering + montage
vloerverwarming volgens standaard legplan; Extra informatie: - Deze optie is alleen
mogelijk als u voor de toiletruimte geen gebruik maakt van een offerte via de
projectshowroom <..............>. - Het casco opleveren van de toiletruimte is onlosmakelijk
verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de keuze voor
deze optie wordt de ?Aanvullende overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK Garantie-
en waarborgregeling? u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord getekend te
retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen. -
Het leidingwerk wordt voor oplevering gecontroleerd op eventuele lekkages. Als er na
oplevering lekkages ontstaan als gevolg van werkzaamheden door derden is dit voor risico
van de kopers. - Zie voor meer informatie de Kopershandleiding.
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R.612-A Casco oplevering badkamer 1e verdieping € (3.200,00)

Het casco opleveren van de badkamer op de eerste verdieping door het geheel laten
vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De badkamer
wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd: - Installatie voorzieningen
afgedopt op standaard plaats. Uitgangspunt afgedopt leidingwerk voor wandcloset is:
hoogte wandcloset is circa 440 mm. bovenkant dekvloer uitgaande van circa 10 mm.
tegelvloer; - Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd; - Vloertegelwerk
komt te vervallen; - De tegelprofielen (wand-en vloer) en kitwerk komen te vervallen; -
Plafond voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); - Er wordt geen sanitair
geleverd; - Het inbouwreservoir achter de plafondhoge wand blijft gehandhaafd. Het
bedieningspaneel vervalt; - Elektra afgemonteerd op de standaard posities; -
Ventilatieventiel(-en) afgemonteerd op de standaard positie; - Dekvloer wordt wel
aangebracht behoudens in de douchehoek; - Eventuele leidingschachten worden geheel
gesloten; - Dorpel onder binnendeurkozijn vervalt; - De douchemuur (gedeelte aansluitend
op de leidingschacht) blijft gehandhaafd; - Levering + montage vloerverwarming volgens
standaard legplan; - Levering + montage elektrische radiator op standaard plaats; - Er
worden geen horizontale c.q. verticale kimbanden aangebracht; - De wanden worden niet
gerepareerd, uitgevlakt en nader afgewerkt; - Geen nadere afwerking rondom gevelkozijn;
- Ter plaatse van de afvoer in de douchehoek wordt een EPS (tempex) blok opgenomen
om ruimte te creëren om de afvoer van een eventuele draingoot aan te kunnen sluiten.
Extra informatie: - Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer geen gebruik
maakt van een offerte via de projectshowroom - Het casco opleveren van de badkamer is
onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de
keuze voor deze optie wordt de ?Aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK
Garantie- en waarborgregeling? u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord
getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden
genomen. - Het leidingwerk wordt voor oplevering gecontroleerd op eventuele lekkages.
Als er na oplevering lekkages ontstaan als gevolg van werkzaamheden door derden is dit
voor risico van de kopers. Indien de waterleidingen niet gebruikt worden adviseren wij
deze wekelijks 5minuten te spoelen, door het kleine aftap kraantje wat bij het afdoppen is
gemonteerd, dit om het eventueel ontstaan van legionella te voorkomen. - Extra opmerking
betreft de vloerverwarming; indien er na oplevering blijkt dat de verwarmings-installatie
gebreken vertoond die verband houden met het in eigen beheer aanpassen van de
vloerverwarming in de badkamer door bijvoorbeeld vervuiling in het leidingsysteem
(zand/cementresten e.d.) behoud de aannemer zich het recht voor alle kosten voor
reparatie en de reiniging van de verwarmings-installatie aan u door te berekenen. - Zie
voor meer informatie de Kopershandleiding.

Betreft de 640-woningen.
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R.612-B Casco oplevering badkamer 1e verdieping € (3.500,00)

Het casco opleveren van de badkamer op de eerste verdieping door het geheel laten
vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De badkamer
wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd: - Installatie voorzieningen
afgedopt op standaard plaats. Uitgangspunt afgedopt leidingwerk voor wandcloset is:
hoogte wandcloset is circa 440 mm. bovenkant dekvloer uitgaande van circa 10 mm.
tegelvloer; - Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd; - Vloertegelwerk
komt te vervallen; - De tegelprofielen (wand-en vloer) en kitwerk komen te vervallen; -
Plafond voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); - Er wordt geen sanitair
geleverd; - Het inbouwreservoir achter de plafondhoge wand blijft gehandhaafd. Het
bedieningspaneel vervalt; - Elektra afgemonteerd op de standaard posities; -
Ventilatieventiel(-en) afgemonteerd op de standaard positie; - Dekvloer wordt wel
aangebracht behoudens in de douchehoek; - Eventuele leidingschachten worden geheel
gesloten; - Dorpel onder binnendeurkozijn vervalt; - De douchemuur (gedeelte aansluitend
op de leidingschacht) blijft gehandhaafd; - Levering + montage vloerverwarming volgens
standaard legplan; - Levering + montage elektrische radiator op standaard plaats; - Er
worden geen horizontale c.q. verticale kimbanden aangebracht; - De wanden worden niet
gerepareerd, uitgevlakt en nader afgewerkt; - Geen nadere afwerking rondom gevelkozijn;
- Ter plaatse van de afvoer in de douchehoek wordt een EPS (tempex) blok opgenomen
om ruimte te creëren om de afvoer van een eventuele draingoot aan te kunnen sluiten.
Extra informatie: - Deze optie is alleen mogelijk als u voor de badkamer geen gebruik
maakt van een offerte via de projectshowroom - Het casco opleveren van de badkamer is
onlosmakelijk verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-regeling. Bij de
keuze voor deze optie wordt de ?Aanvullende overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK
Garantie- en waarborgregeling? u separaat toegezonden. Deze dient u voor akkoord
getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden
genomen. - Het leidingwerk wordt voor oplevering gecontroleerd op eventuele lekkages.
Als er na oplevering lekkages ontstaan als gevolg van werkzaamheden door derden is dit
voor risico van de kopers. Indien de waterleidingen niet gebruikt worden adviseren wij
deze wekelijks 5minuten te spoelen, door het kleine aftap kraantje wat bij het afdoppen is
gemonteerd, dit om het eventueel ontstaan van legionella te voorkomen. - Extra opmerking
betreft de vloerverwarming; indien er na oplevering blijkt dat de verwarmings-installatie
gebreken vertoond die verband houden met het in eigen beheer aanpassen van de
vloerverwarming in de badkamer door bijvoorbeeld vervuiling in het leidingsysteem
(zand/cementresten e.d.) behoud de aannemer zich het recht voor alle kosten voor
reparatie en de reiniging van de verwarmings-installatie aan u door te berekenen. - Zie
voor meer informatie de Kopershandleiding.

Betreft de 740-woningen.

R.800 Keukenleidingwerk standaard € 0,00

In de koop-/aanneemsom van uw woning is geen standaard keuken opgenomen. In de
keukenruimte wordt wel een afgedopte keukeninstallatie aangebracht. Met de opdracht
voor deze optie kiest u voor het afgedopt opleveren van de standaard keukeninstallatie.
Het leidingwerk wordt op standaard locatie (conform 0-tekening/verkooptekening)
aangebracht. Koud- en warmwaterleidingen en de riolering worden afgedopt. De
wandcontactdozen worden afgemonteerd en de loze leidingen worden voorzien van een
blinde plaat. De keuken dient na oplevering geplaatst te worden.
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Afbouw woonwensen

Code Omschrijving Verkoopprijs

Binnenafwerking

AF-01 V-naden dichtzetten € 615,00

V-naden dichtzetten in de gehele woning.
Betreft 2-laags 640-woningen.

AF-01.3 V-naden dichtzetten € 765,00

Dichtzetten van v-naden in gehele plafond op de gehele begane grond, 1ste + 2e
verdieping.
De afwerking van het plafond is conform de verkoopdocumentatie. Dat wil zeggen met het
standaard spuitwerk

Wij willen u er op attenderen dat lichte scheurvorming op kan treden. Deze scheurvorming
valt derhalve niet binnen de garanties en kunnen geen aanleiding geven tot reclamaties.
Wisselingen tussen de breedplaatvloeren zullen niet worden uitgevlakt en blijven
zichtbaar.

Betreft de 3-laags 640-woningen.

AF-02 V-naden dichtzetten € 690,00

V-naden dichtzetten in de gehele woning.
Betreft 740-woningen.

AF-02.3 V-naden dichtzetten € 870,00

Dichtzetten van v-naden in gehele plafond op de gehele begane grond, 1ste + 2e
verdieping.
De afwerking van het plafond is conform de verkoopdocumentatie. Dat wil zeggen met het
standaard spuitwerk

Wij willen u er op attenderen dat lichte scheurvorming op kan treden. Deze scheurvorming
valt derhalve niet binnen de garanties en kunnen geen aanleiding geven tot reclamaties.
Wisselingen tussen de breedplaatvloeren zullen niet worden uitgevlakt en blijven
zichtbaar.

Betreft de 3-laags 740-woningen.
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