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01 uitbreidings opties

Bouwkundig

A1.11 Uitbouw achterzijde 1,3 m¹
Het vergroten van de woning met 1,3 m¹ aan de achtergevel 
over de volle breedte van de woonkamer waarbij de kozijnen in 
de achtergevel worden aangepast, inclusief het aanpassen van 
de installaties, e.e.a. zoals op tekening staat aangegeven. De 
constructie en afwerking van de uitbouw wordt uitgevoerd 
conform de technische omschrijving.

A1.11a Uitbouw achterzijde 1,3 m¹ bouwnummer 1, 2 en 4 t/m 10 € 17.500,00 per woning

A1.11b Uitbouw achterzijde 1,3 m¹ bouwnummer 3 € 19.000,00 per woning

A1.13 Uitbouw achterzijde ca. 2,6 m¹
Het vergroten van de woning met ca. 2,6 m¹ aan de 
achtergevel over de volle breedte van de woonkamer waarbij 
de kozijnen in de achtergevel worden aangepast, inclusief het 
aanpassen van de installaties, e.e.a. zoals op tekening staat 
aangegeven. De constructie en afwerking van de uitbouw 
wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving.
Deze optie is alleen van toepassing bij woningtype B.

A1.13a Uitbouw achterzijde 2,6 m¹ bouwnummer 1, 2 en 4 t/m 10 € 23.500,00 per woning

A1.13b Uitbouw achterzijde 2,6 m¹ bouwnummer 3 € 26.000,00 per woning

A1.15 Slaapkamer met badkamer begane grond
Het maken van een extra slaapkamer gecombineerd met een  
badkamer op de begane grond op de positie van de 
oorspronkelijke (vergrote) garage, e.e.a. zoals op tekening 
staat aangegeven. Inclusief het aanpassen van de 
gevelkozijnen en de installaties met standaard sanitair en 
standaard tegelwerk. De constructie en afwerking wordt 
uitgevoerd conform de technische omschrijving.
Indien de kopers van de aangrenzende garage ook voor deze 
optie kiezen dan zal de binnenmaat ca. 150 mm breder 
worden.
U dient hierbij een keuze te maken voor de optionele berging 
achter in de tuin, zie optie A1.21.
Deze optie is alleen van toepassing bij woningtype A met 
uitzondering van bouwnummer 3.

€ 45.750,00 per woning

A1.16 Slaapkamer met badkamer begane grond
Het maken van een extra slaapkamer gecombineerd met een  
badkamer op de begane grond op de positie van de 
oorspronkelijke (vergrote) garage, e.e.a. zoals op tekening 
staat aangegeven. Inclusief het aanpassen van de 
gevelkozijnen en de installaties met standaard sanitair en 
standaard tegelwerk. De constructie en afwerking wordt 
uitgevoerd conform de technische omschrijving.
Indien de kopers van bouwnummer 8 ook voor deze optie 
kiezen dan zal de binnenmaat, bij bouwnummer 9, ca. 150 mm 
breder worden.
U dient hierbij een keuze te maken voor de optionele berging 
achter in de tuin, zie optie A1.21.
Deze optie is alleen van toepassing bij bouwnummer 9 en 10.

€ 46.750,00 per woning
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A1.21 Extra berging in achtertuin
Het maken van een extra berging, afmeting 2x3m1, in de 
achtertuin e.e.a. conform de situatietekening. De berging wordt 
uitgevoerd met een onderheide betonvloer, houten 
gevelbekleding op regelwerk en bitumineuze dakbedekking op 
een houten balklaag met beplating.
Deze optie is van toepassing bij woningtype A en B met 
uitzondering van bouwnummer 3.

€ 12.750,00 per woning

A1.22 Veranda in achtertuin
Het maken van veranda,  afmeting 3x3m1, in de achtertuin 
e.e.a. conform de situatietekening. in de achtertuin bij de 
berging. De varanda wordt uitgevoerd met een onderheide 
betonvloer, houten gevelbekleding op regelwerk als 
afscheiding op de erfgrens met de buren en bitumineuze 
dakbedekking op een houten balklaag (dragend op houten 
staanders) met beplating.
Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met een 
berging achter in de tuin.

€ 9.500,00 per woning

02 gevel- en dakwijzigingen

Bouwkundig

A1.41 Kozijn met dubbele deuren
Het standaard kozijn in de voorgevel van de keuken vervangen 
door een kozijn met dubbel- openslaande deuren met aan een 
zijde een glasstrook. Uitvoering en afwerking conform tekening 
en technische omschrijving.

€ 3.500,00 per woning

A1.42 Schuifpui
De 2 kozijnen in de achtergevel, of het kozijn in de optionele 
uitbouw, van de woonkamer vervangen door een schuifpui. 
Uitvoering en afwerking conform tekening en technische 
omschrijving.

€ 2.750,00 per woning

A1.61 Tuimel- dakraam
Leveren en aanbrengen van een tuimel- dakraam (afmetingen 
ca. 114x118 cm) met isolerende beglazing in het schuine 
dakvlak.
U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven waarna 
deze optie wordt onderzocht op uitvoerbaarheid.

€ 1.460,00 per stuk

A1.62 2-voudige tuimeldakraam achterzijde
Leveren en aanbrengen van een (gekoppelde) 2-voudige 
tuimeldakraam (afmetingen ca. 78x118 cm per raam) met 
isolerende beglazing in het schuine achterdakvlak op de 2e 
verdieping, e.e.a. zoals op tekening staat aangegeven.
De zolder blijft een onbenoemde ruimte.

€ 2.520,00 per stuk

03 Buiten de woning

Elektrische installatie

E1.01 Buitenlichtpunt met schakelaar
Extra buitenlichtpunt tegen de buitengevel, bedienbaar met een 
eigen schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke 
hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) aangebracht.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 238,00 per stuk
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E1.02 Buitenlichtpunt zonder schakelaar
Extra buitenlichtpunt tegen de buitengevel, bedienbaar via een 
bestaande schakelaar in de woning. Het lichtpunt wordt op 
gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en) 
aangebracht.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 150,00 per stuk

E1.21 Enkele wandcontactdoos aan buitengevel
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan 
de buitengevel. De wandcontactdoos wordt aangesloten op 
een algemene groep.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 191,00 per stuk

E1.31 Enkele wandcontactdoos aan buitengevel op aparte groep
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan 
de buitengevel, aangesloten op een aparte groep tot max. 
3600 Watt.
Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of 
het verzwaren van de huisaansluiting.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 310,00 per stuk

E1.41 Enkele wandcontactdoos aan buitengevel met schakelaar
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan 
de buitengevel, bedienbaar met een eigen schakelaar in de 
woning. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een 
algemene groep.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 245,00 per stuk

E1.51 Enkele wandcontactdoos aan buitengevel op een aparte 
groep met schakelaar
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan 
de buitengevel, aangesloten op een aparte groep tot max. 
3600 Watt en bedienbaar met een eigen schakelaar in de 
woning. Exclusief eventueel benodigde extra 
aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 365,00 per stuk

E1.61 Grondkabel voor tuinverlichting met schakelaar
Tuinverlichtingskabel met 10 m¹ grondkabel (2-aderig plus een 
aarde) opgerold tegen de gevel, bedienbaar met een eigen 
schakelaar in de woning.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 234,00 per stuk

E1.62 Grondkabel voor tuinverlichting met schakelaar op aparte 
groep
Tuinverlichtingskabel met 10 m¹ grondkabel (2-aderig plus een 
aarde) opgerold tegen de gevel, aangesloten op een aparte 
groep tot max. 3600 Watt en bedienbaar met een eigen 
schakelaar in de woning. Exclusief eventueel benodigde extra 
aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 351,00 per stuk

E1.71 Loze leiding voor zonwering
Loze leiding aan de buitengevel (net boven de hoek van een 
kozijn) vanaf een bestaand aansluitpunt in de woning voor 
elektrisch bedienbare (door derden te leveren) zonwering op 
afstandsbediening. De loze leiding wordt voorzien van een 
controledraad.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 141,00 per stuk
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E1.72 Schakelaar voor zonwering
Schakelaar in de woning met een loze leiding aan de 
buitengevel (net boven de hoek van een kozijn) voor elektrisch 
bedienbare (door derden te leveren) zonwering.
De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. 
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 189,00 per stuk

Garage

A2.11 Garagedeur met elektrische bediening
De standaard kanteldeur van de garage uitvoeren als 
elektrisch bedienbare garagedeur. Inclusief 2 handzenders en 
een elektrische aansluiting.

€ 929,00 per deur

Loodgieter installatie

L1.01 Buitenkraan voorgevel
Leveren en aanbrengen van een verchroomde messing 
buitenkraan inclusief slangwartel aan de voorgevel. De leiding 
wordt voorzien van een aftapmogelijkheid.

€ 292,00 per stuk

L1.02 Buitenkraan zijgevel
Leveren en aanbrengen van een verchroomde messing 
buitenkraan inclusief slangwartel aan de zijgevel. De leiding 
wordt voorzien van een aftapmogelijkheid.

€ 292,00 per stuk

L1.03 Buitenkraan achtergevel
Leveren en aanbrengen van een verchroomde messing 
buitenkraan inclusief slangwartel aan de achtergevel. De 
leiding wordt voorzien van een aftapmogelijkheid.

€ 346,00 per stuk

04 Indelingsvarianten

Bouwkundig

A3.11 Bergkast 1e verdieping bereikbaar vanaf overloop
De toegangsdeur van de bergkast op de 1e verdieping 
verplaatsen naar de overloop inclusief het verplaatsen van de 
lichtschakelaar, e.e.a. zoals op tekening staat aangegeven.

€ 140,00 post

A3.12 Ensuite badkamer op de 1e verdieping
Het aanbrengen van een extra toegangsdeur in de wand 
tussen de badkamer en slaapkamer 1 inclusief een 
wisselschakelaar, e.e.a. zoals op tekening staat aangegeven.

€ 409,00 post

A3.21 Zolderindeling
Het maken van een zolderindeling op de 2e verdieping met 
wanden langs het trapgat, een overloop en een onbenoemde 
ruimte. De standaard berging blijft behouden inclusief het 
aanpassen van de elektrische installatie, e.e.a. zoals op 
tekening staat aangegeven. Materialen en afwerking conform 
de technische omschrijving. De zolder blijft een onbenoemde 
ruimte.

€ 2.460,00 per woning
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05 Binneninrichting

Bouwkundig

A4.01 Binnenkozijn zonder bovenlicht
Standaard stalen binnenkozijn uitvoeren zonder bovenlicht.
De wand wordt boven het kozijn doorgezet met behulp van een 
latei. Krimpscheuren in de wand kunnen we hierbij niet 
uitsluiten.
U dient de gewenste kozijnen op tekening aan te geven.

€ 125,00 per stuk

A4.31 Binnenkozijn van hardhout
Standaard stalen binnenkozijn vervangen door een 
binnenkozijn van hardhout in opdek uitvoering zonder 
bovenlicht. Het kozijn wordt wit afgeschilderd en voorzien van 
een fabrieksmatig afgelakte binnendeur in vlakke uitvoering. 
Krimpscheuren in de wand kunnen we hierbij niet uitsluiten.
U dient de gewenste kozijnen op tekening aan te geven.

€ 415,00 per stuk

A4.81 Binnenkozijn verplaatsen
Verplaatsen van een bestaand binnenkozijn met deur. 
Exclusief het verplaatsen van eventuele schakelaars of overige 
elektra aansluitpunten, deze worden apart berekend.
U dient de gewenste kozijnen op tekening aan te geven.

€ 80,00 per stel

A4.82 Draairichting deur aanpassen
Aanpassen van de draairichting van een bestaande 
binnendeur. Exclusief het verplaatsen van eventuele 
schakelaars of overige elektra aansluitpunten, deze worden 
apart berekend. 
U dient de gewenste kozijnen op tekening aan te geven.

€ 50,00 per stuk

A4.83 Binnenwand verplaatsen
Verplaatsen van een bestaande binnenwand. Exclusief het 
verplaatsen van eventuele schakelaars of overige elektra 
aansluitpunten, deze worden apart berekend. Als er wanden 
verplaatst worden, is het nodig om eenmalig een nieuwe 
transmissieberekening te maken. Hiervoor worden extra kosten 
in rekening gebracht (zie optie V2.41). 
U dient de gewenste wand(en) op tekening aan te geven.

€ 85,00 per stuk

Elektrische installatie

E2.01 Elektrapunt in wand verplaatsen
Verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos, 
lichtschakelaar, loze leiding, aansluiting aarde, etc.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 60,00 per stuk

E2.02 Centraaldoos verplaatsen
Verplaatsen van een bestaande centraaldoos voor verlichting 
of rookmelder in het plafond. Centraaldozen 
(plafondlichtpunten) kunnen niet komen te vervallen, deze zijn 
nodig voor het aanbrengen van de diverse elektrapunten.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 60,00 per stuk

E2.11 Elektrapunten onder meervoudig afdekraam
Verschillende nabijgelegen aansluitpunten verwerken onder 
een meervoudig afdekraam.
Voor dubbele wandcontactdozen is het noodzakelijk dat deze 
uitgevoerd zijn met aparte binnenwerken, zie optie E3.11 en 
E3.21.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 58,00 per stuk
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E3.01 Enkele wandcontactdoos
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene 
groep, op gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in 
dezelfde ruimte.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 147,00 per stuk

E3.02 Dubbele wandcontactdoos
Extra dubbele (staande) wandcontactdoos aangesloten op een 
algemene groep, op gelijke hoogte met de overige 
wandcontactdozen in dezelfde ruimte.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 167,00 per stuk

E3.11 2-voudige wandcontactdoos
Extra 2-voudige wandcontactdoos met twee aparte 
binnenwerken (horizontaal) afgewerkt onder een 2-voudig 
afdekraam.
De wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene 
groep en aangebracht op gelijke hoogte met de overige 
wandcontactdozen in dezelfde ruimte.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 199,00 per stuk

E3.21 Wandcontactdoos als 2-voudige wandcontactdoos
Standaard dubbele (verticale) wandcontactdoos uitvoeren met 
twee aparte binnenwerken (horizontaal) afgewerkt onder een 
2-voudig afdekraam.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 36,00 per stuk

E3.31 Gecombineerde enkele wandcontactdoos
Extra enkele wandcontactdoos gecombineerd bij een 
schakelaar.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 89,00 per stuk

E4.01 Plafondlichtpunt met schakelaar
Extra plafondlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 271,00 per stuk

E4.02 Plafondlichtpunt zonder schakelaar
Extra plafondlichtpunt, bedienbaar via een bestaande 
schakelaar.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 113,00 per stuk

E4.11 Wandlichtpunt met schakelaar
Extra wandlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar. U 
dient de gewenste plaats(en) met hoogte op tekening aan te 
geven.

€ 277,00 per stuk

E4.12 Wandlichtpunt zonder schakelaar
Extra wandlichtpunt, bedienbaar via een bestaande 
schakelaar. U dient de gewenste plaats(en) met hoogte op 
tekening aan te geven.

€ 147,00 per stuk

E4.41 Serieschakelaar opsplitsen
Van een dubbele (serie) schakelaar twee enkele schakelaars 
maken. Dit is nodig indien er enkelvoudige dimmers worden 
toegepast.
U dient de gewenste schakelaar(s) op tekening aan te geven.

€ 137,00 per stuk

E4.42 Lichtschakelaar
Extra enkelvoudige lichtschakelaar op een bestaand 
aansluitpunt.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 144,00 per stuk
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E4.43 Wisselschakelaar
Bestaand lichtpunt met een 2e (wissel) schakelaar bedienbaar 
maken inclusief extra lichtschakelaar.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 144,00 per stuk

E4.44 Kruisschakelaar
Bestaand lichtpunt met een 3e (kruis) schakelaar bedienbaar 
maken inclusief extra lichtschakelaar.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 144,00 per stuk

E4.45 Bewegingsmelder
Bewegingsmelder op bestaand lichtpunt in de woning in plaats 
van standaard lichtschakelaar.
U dient de gewenste lichtpunt(en) op tekening aan te geven.

€ 84,00 per stuk

E4.51 Draaidimmer
Bestaande enkelvoudige lichtschakelaar vervangen door een 
universele 225 NVDE draaidimmer, geschikt voor gloei- en 
halogeenlampen (tussen 20 en 500 Watt) of voor dimbare led-
en spaarlampen (tussen 3 en 100 Watt).
Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede 
werking garanderen met de door ons aangeboden lampjes.
U dient de gewenste schakelaar(s) op tekening aan te geven.

€ 153,00 per stuk

E4.61 Extra draaidimmer
Extra universele 225 NVDE draaidimmer, geschikt voor gloei-
en halogeenlampen (tussen 20 en 500 Watt) of voor dimbare 
led- en spaarlampen (tussen 3 en 100 Watt).
Bij toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede 
werking garanderen met de door ons aangeboden lampjes.
U dient de gewenste schakelaar(s) op tekening aan te geven.

€ 187,00 per stuk

E4.71 Voorziening in plafond voor spot zonder trafo
Leveren en aanbrengen van een inbouwvoorziening (zonder 
trafobehuizing) in de bovenliggende verdiepingsvloer t.b.v. 
inbouwspot met een maximum boordiameter van ca. 100 mm.
Een schakelaar of dimmer is hierbij nog niet opgenomen.
Indien niet gekozen wordt voor een optionele inbouwspot dan 
dient de diameter van de sparing aangegeven te worden.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 170,00 per stuk

E5.01 Loze leiding met inbouwdoos
Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor 
bijv. CAI, TEL, DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in 
de wand zonder afdekplaat, op gelijke hoogte met de overige 
aansluitpunten in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt 
voorzien van een controledraad.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 137,00 per stuk

E5.02 Loze leiding zonder inbouwdoos
Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor 
bijv. een alarminstallatie met aan het uiteinde een pijpje uit de 
wand zonder inbouwdoos. De loze leiding wordt voorzien van 
een controledraad.
U dient de gewenste plaats(en) met hoogte op tekening aan te 
geven.

€ 134,00 per stuk

E5.03 Loze leiding vanaf centraaldoos
Extra loze leiding vanaf een bestaande centraaldoos in het 
plafond, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand 
zonder afdekplaat. De loze leiding wordt voorzien van een 
controledraad.
U dient de gewenste plaats(en) met hoogte op tekening aan te 
geven.

€ 87,00 per stuk
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E5.11 Loze leiding in woonkamer
Extra loze leiding in de woonkamer van de ene wand naar een 
andere wand voor bijv. bedrading van speakerboxen, met aan 
beide zijden een inbouwdoos in de wand zonder afdekplaat, op 
gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde 
ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 262,00 per stuk

E5.21 Afdekkapje loze leiding
Bestaande- of extra gekozen loze leiding met inbouwdoos 
voorzien van afdekraam met blind plaatje, uitvoering gelijk aan 
het overige schakelmateriaal.

€ 22,00 per stuk

E5.41 Afmonteren CAI-leiding
Bestaande loze leiding bedraden en voorzien van een CAI-
wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast met los uiteinde 
wanneer geen splitter of versterker wordt gekozen.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 126,00 per stuk

E5.42 CAI-wandcontactdoos
Extra complete CAI-aansluiting inclusief leidingaanleg en 
voorzien van een CAI-wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke 
hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de 
meterkast met los uiteinde wanneer geen splitter of versterker 
wordt gekozen.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 253,00 per stuk

E5.51 Afmonteren TEL-leiding
Bestaande loze leiding bedraden en voorzien van een TEL-
wandcontactdoos bij eindpunt.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 126,00 per stuk

E5.52 TEL-wandcontactdoos
Extra complete TEL-aansluiting inclusief leidingaanleg en 
voorzien van een TEL-wandcontactdoos bij eindpunt op gelijke 
hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 253,00 per stuk

E5.61 Afmonteren DATA-leiding
Bestaande loze leiding bedraden met Cat 5e kabel en voorzien 
van een enkele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, 
in de meterkast de kabel afgemonteerd met een RJ-45 stekker.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 126,00 per stuk

E5.62 DATA-wandcontactdoos
Extra complete DATA-aansluiting inclusief leidingaanleg, 
bedraden met Cat 5e kabel en voorzien van een enkele DATA-
(RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met 
de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast 
de kabel afgemonteerd met een RJ-45 stekker.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 253,00 per stuk

E5.71 Afmonteren (dubbele) DATA-leiding
Bestaande loze leiding bedraden met Cat 5e kabels en 
voorzien van een dubbele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos bij 
eindpunt, in de meterkast de kabels afgemonteerd met RJ-45 
stekkers.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 145,00 per stuk
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E5.72 Dubbele DATA-wandcontactdoos
Extra complete dubbele DATA- (RJ-45) aansluiting inclusief 
leidingaanleg, bedraden met Cat 5e kabels en voorzien van 
een dubbele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, op 
gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde 
ruimte. In de meterkast de kabels afgemonteerd met RJ-45 
stekkers.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 276,00 per stuk

Trappen

A7.21 Dichte trap 1e verdieping
De standaard open vuren trap naar de 1e verdieping uitvoeren 
als dichte trap. De stootborden worden in plaatmateriaal 
uitgevoerd.

€ 410,00 per trap

A7.22 Dichte trap 2e verdieping
De standaard open vuren trap naar de 2e verdieping uitvoeren 
als dichte trap. De stootborden worden in plaatmateriaal 
uitgevoerd.

€ 410,00 per trap

Verwarming installatie

V2.01 Radiator verplaatsen
Verplaatsen van een bestaande radiator binnen een vertrek. 
Deze optie is niet van toepassing op de radiator in de 
badkamer.
U dient de gewenste plaats(en) op tekening aan te geven.

€ 157,00 per stuk

V2.31 Radiator aanpassen
Afmeting van een radiator aanpassen wanneer de indeling 
aangepast- of een radiator verplaatst wordt. Het kan dan nodig 
zijn om de breedte, hoogte, dikte of capaciteit van een 
standaard radiator aan te passen.

€ 115,00 per stuk

V2.41 Transmissieberekening
Het maken van een transmissieberekening is eenmalig nodig 
wanneer een indeling wordt veranderd of wand(en) worden 
verplaatst.

€ 125,00 per stuk

V5.21 Thermostatische radiatorknop
Standaard radiatorknop (m.u.v. radiatoren in de woonkamer en 
open keuken) vervangen door een thermostaatknop.
U dient de gewenste radiator(en) op tekening aan te geven.

€ 45,00 per stuk

06 Sanitaire ruimtes

Algemeen

S0.11 Casco toiletruimte begane grond
De toiletruimte op de begane grond casco opleveren.
Het sanitair, tegelwerk, kitwerk en het spuitwerk (op de 
wanden) komt te vervallen, de dekvloer wordt wel aangebracht. 
De waterleidingen en afvoeren worden afgedopt op ca. 10 cm 
boven de vloer, de elektrapunten worden compleet 
afgemonteerd, op de aangegeven plaats.
Deze optie is gekoppeld aan de ondertekening van de brief 
voor een gelimiteerde garantieregeling (zie hiervoor de 
informatie in de handleiding koperskeuze).

€ -800,00 per woning
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S0.12 Casco toiletruimte 1e verdieping
De toiletruimte op de 1e verdieping casco opleveren.
Het sanitair, tegelwerk, kitwerk en het spuitwerk (op de 
wanden) komt te vervallen, de dekvloer wordt wel aangebracht. 
De waterleidingen en afvoeren worden afgedopt op ca. 10 cm 
boven de vloer, de elektrapunten worden compleet 
afgemonteerd, op de aangegeven plaats.
Deze optie is gekoppeld aan de ondertekening van de brief 
voor een gelimiteerde garantieregeling (zie hiervoor de 
informatie in de handleiding koperskeuze).

€ -800,00 per woning

S0.13 Casco badkamer 1e verdieping
De badkamer op de 1e verdieping casco opleveren.
Naast het vervallen van het sanitair, tegelwerk, kitwerk en het 
spuitwerk (wanden) vervalt ook de afwerkvloer.
De waterleidingen en afvoeren worden afgedopt op ca. 10 cm 
boven de vloer, de elektrapunten worden compleet 
afgemonteerd, op de aangegeven plaats.
Deze optie is gekoppeld aan de ondertekening van de brief 
voor een gelimiteerde garantieregeling (zie hiervoor de 
informatie in de handleiding koperskeuze).

€ -1.800,00 per woning

07 Keuken

Algemeen

K0.01 Coördinatiekosten wijzigen standaard keukeninstallatie
Keukeninstallatie aan te laten passen voor een door u 
gewenste keuken die door derden (na de oplevering) geleverd 
en geplaatst wordt.
U dient dan voor de gestelde sluitingsdatum een duidelijk 
installatieplan te overleggen waarna, door ons, deze gegevens 
op een offerte en tekening worden verwerkt.
Hiervoor worden eenmalig coördinatiekosten berekend per 
gewijzigd keukenplan.

€ 250,00 per keuken

Elektrische installatie

E6.01 Enkele wandcontactdoos
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene 
groep.

€ 147,00 per stuk

E6.02 Dubbele wandcontactdoos
Extra dubbele (verticale) wandcontactdoos aangesloten op een 
algemene groep.

€ 167,00 per stuk

E6.03 Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren
Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.
U dient de gewenste wandcontactdoos op tekening aan te 
geven.

€ 88,00 per stuk

E6.11 Enkele wandcontactdoos op een aparte groep
Enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot 
max. 3600 Watt, via een bestaande loze leiding. Exclusief 
eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het 
verzwaren van de huisaansluiting.

€ 177,00 per stuk

E6.13 2-fase Perilex wandcontactdoos
Perilex wandcontactdoos met 2-fase aansluiting voor elektrisch 
koken via bestaande loze leiding. Exclusief eventueel 
benodigde extra aardlekschakelaar en/of verzwaren van de 
huisaansluiting.

€ 448,00 per stuk
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E6.14 3-fase Perilex wandcontactdoos
Perilex wandcontactdoos met 3-fase aansluiting voor elektrisch 
koken via bestaande loze leiding. Exclusief eventueel 
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de 
huisaansluiting naar 3x 25 Ampère.

€ 552,00 per stuk

E6.21 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte 
groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. 
Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of 
het verzwaren van de huisaansluiting.

€ 251,00 per stuk

E6.22 Extra dubbele wandcontactdoos op een aparte groep
Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een aparte 
groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. 
Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of 
het verzwaren van de huisaansluiting.

€ 271,00 per stuk

Loodgieter installatie

L5.03 Leidingwerk spoelbak verplaatsen
Verplaatsen van de standaard warm- en koudwater aansluiting 
en gootsteenafvoer in de keukenruimte. 
U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

€ 125,00 post

L5.11 Wateraansluiting voor vaatwasser
Leveren en monteren van een koudwateraansluiting met 
afgedopte muurplaat voor de vaatwasser nabij de 
aansluitingen van de spoelbak.
U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

€ 104,00 per stuk

L5.12 Wateraansluiting voor vaatwasser niet naast spoelbak
Leveren en monteren van een koudwateraansluiting met 
afgedopte muurplaat en een vuilwaterafvoer elders in de 
keuken (max. 3m vanaf spoelbak).
U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

€ 213,00 per stuk

L5.21 Gasaansluiting verplaatsen
Verplaatsen van de standaard gasaansluiting in de 
keukenruimte.
U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

€ 84,00 post

L5.31 Tapkraan en afvoer voor koelkast of stoomoven
Leveren en monteren van een koudwateraansluiting met 
tapkraan en een vuilwaterafvoer voor koelkast of 
stoomoven(max. 3m vanaf spoelbak).
U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

€ 346,00 per stuk

L5.32 Tapkraan voor koelkast
Leveren en monteren van een koudwateraansluiting met 
tapkraan voor koelkast.
U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

€ 244,00 per stuk

08 Afwerking

Elektrische installatie

E4.81 Inbouwspot type Inset Trend Swing
Leveren en monteren van een 230V ronde inbouwspot met 
kantelbare lichtbron, type Inset Trend Swing inclusief GU10 50 
Watt halogeenlamp.
Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de 
instortvoorziening (optie E4.71).

E4.81a Inbouwspot type Inset Trend Swing, kleur wit € 62,00 per stuk
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E4.81b Inbouwspot type Inset Trend Swing, kleur geborsteld 
aluminium

€ 62,00 per stuk

E4.81c Inbouwspot type Inset Trend Swing, kleur zilver € 62,00 per stuk

E4.81d Inbouwspot type Inset Trend Swing, kleur chroom € 62,00 per stuk

E4.82 Inbouwspot type Inset Trend Flush
Leveren en monteren van een 230V ronde inbouwspot met 
vaste lichtbron, type Inset Trend Flush inclusief GU10 50 Watt 
halogeenlamp.
Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de 
instortvoorziening (optie E4.71).

E4.82a Inbouwspot type Inset Trend Flush, kleur wit € 62,00 per stuk

E4.82b Inbouwspot type Inset Trend Flush, kleur geborsteld aluminium € 62,00 per stuk

E4.83 Inbouwspot type Inset Trend Swing IP44
Leveren en monteren van een 230V ronde inbouwspot met 
kantelbare lichtbron, type Inset Trend Swing IP44 inclusief 
GU10 50 Watt halogeenlamp.
Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de 
instortvoorziening (optie E4.71).

E4.83a Inbouwspot type Inset Trend Swing IP44, kleur wit € 62,00 per stuk

E4.83b Inbouwspot type Inset Trend Swing IP44, kleur geborsteld staal € 62,00 per stuk

E4.84 Inbouwspot type Inset Trend Square Swing
Leveren en monteren van een 230V vierkante inbouwspot met 
kantelbare lichtbron, type Inset Trend Square Swing inclusief 
GU10 50 Watt halogeenlamp.
Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de 
instortvoorziening (optie E4.71).

E4.84a Inbouwspot type Inset Trend Square Swing, kleur wit € 62,00 per stuk

E4.84b Inbouwspot type Inset Trend Square Swing, kleur geborsteld 
aluminium

€ 62,00 per stuk

Plafondafwerking

A9.01 V-naden vlak afwerken
Vlak afwerken van de v-naden in het plafond (rekenen 
plafondoppervlakte per ruimte).
Hierbij is een lichte aftekening van de naad mogelijk, bij 
strijklicht kan dit voor schaduwwerking zorgen.
Krimpscheuren kunnen we hierbij niet uitsluiten.
U dient de gewenste ruimte(s) aan te geven.

€ 10,00 per m²

09 Meterkast

Elektrische installatie

E9.11 Splitter
leveren en aanbrengen van een splitter in de meterkast. Deze 
is nodig bij een 2e CAI-aansluiting. De eventueel extra 
gekozen CAI-aansluiting wordt hierop aangesloten.

€ 134,00 per stuk

E9.12 CAI-versterker
Leveren en aanbrengen van een CAI-versterker in de 
meterkast. Deze is nodig bij 3 of meer CAI-aansluitingen, 
inclusief extra wandcontactdoos in de meterkast. De eventueel 
extra gekozen CAI-aansluitingen worden hierop aangesloten.

€ 288,00 per stuk

Pagina 12 van 13Datum; 1-10-2016



optie  Omschrijving incl. BTW eenh

Keuzelijst, versie 1.0

Project : Julia's buiten

Plaats : 's-Gravenhage

Betreft :

E9.21 Loze groep in meterkast
Extra loze groep in de meterkast. Exclusief eventueel 
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de 
huisaansluiting.

€ 160,00 per stuk

E9.31 Aardlekschakelaar
Extra aardlekschakelaar in de meterkast, is nodig bij de 9e en 
elke 4e opvolgende elektrische groep (standaard elektrische 
installatie van de woning is verdeeld over 5 groepen).
Wanneer volgens berekening blijkt dat, vanwege de individuele 
aanpassingen in de woning, de elektrische installatie op meer 
groepen moet worden aangesloten dan is aangenomen, kan 
het nodig zijn om alsnog een extra aardlekschakelaar in de 
meterkast aan te brengen. Deze kosten zullen dan worden 
doorberekend aan de koper.

€ 305,00 per stuk

E9.32 Zwaardere huisaansluiting
Het verzwaren van de huisaansluiting van 1x 35/40 naar 3x 25 
Ampère. Het verzwaren van de huisaansluiting is noodzakelijk 
indien het maximaal vermogen in de woning te hoog wordt.
Met als uitgangspunt 60% belasting van het aangesloten 
vermogen bij gelijktijdig gebruik. Bij zwaarbelaste groepen kan 
dit al zijn vanaf 9 groepen of bij keukenapparatuur met een 
vermogen van meer dan 7 kW. Deze berekening zal gemaakt 
worden op het moment dat het individuele meerwerk bekend is. 
Wanneer volgens berekening blijkt dat, vanwege de individuele 
aanpassingen in de woning, het alsnog nodig is om de 
huisaansluiting te verzwaren, dan zullen deze kosten worden 
doorberekend aan de koper.

€ 250,00 per woning
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