Keuze lijst standaard opties woningen
Projectnaam:
Bouwnummer:
Datum:
Prijs per stuk

optienr.

Omschrijving meer- en minderwerk opties:

kopersprijs

Graag in de vakjes uw keuze aankruisen of aantal aangeven.
Deel 2 : AFBOUWFASE
BOUWKUNDIG
B-13

Vervallen van een binnendeurkozijn, de opening blijft
Het binnendeurkozijn, de deur en deurgaranituur vervallen. De verdiepingshoge
opening wordt onafgewerkt opgeleverd.

€

B-14

Vensterbanken uitvoeren in een andere kleur
Wijzigen vensterbanken naar Belgian CG POLI / Belgian CG Gezoet / Royal Beige /
Carrara White / Metallic Grey i.p.v. standaard Iceberg White Micro. Van de diverse
vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel kopersgesprek met
de kopersbegeleider. Wijziging is alleen mogelijk voor alle vensterbanken in de
gehele woning. Niet mogelijk te wijzigen per ruimte of verdieping.

€

B-15

Online deurentool
Middels een online deurentool bieden we u de mogelijkheid om een keuze te maken
in alternatieve binnendeur(en) en binnendeurbeslag.
Via de kopersbegeleider ontvangt u de benodigde inloggegevens om uw keuze via de
online deurentool kenbaar te maken.
Na akkoord wordt het offertebedrag in deze optielijst vermeld.

-185,00

40,00 /m1

Volgens offerte

ELEKTRA
E-21

Extra aardlekschakelaar in de meterkast
Extra aardlekschakelaar in de meterkast, exclusief de te plaatsen groepen. (de
standaard groepenkast is reeds volledig gevuld met 8 groepen). Uitbreidingen t.o.v.
de basisgroepen verplichten tot het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar en
een extra (lege) verdeler.
Voor extra uitbreidingen moet u bijvoorbeeld denken aan aansluitingen voor: 1 x 230V
voor een droogautomaat / wasdroger, 2 x 230V voor een elektrisch kooktoestel.
N.B. op basis van de door u gekozen opties en/of de extra aansluitpunten zal worden
bekeken of deze optie noodzakelijk is.
Deze optie wordt met u gecommuniceerd wanneer alle door u gekozen opties in kaart
zijn gebracht en verwerkt.

€

375,00

E-22

Aanbrengen van een dimmer t.b.v. LED lamp in plaats van een
enkelpolige schakelaar

€

215,00

E-23

Bedraden en afmonteren van een loze leiding met UTP bedrading
Het bedraden van een loze leiding (19mm / 3/4") voor internet, televisie of telefoon
(UTP) en afmonteren met een RJ45 wandcontactdoos.
Exclusief het aansluiten in de meterkast. (draden gebost in de meterkast
aangebracht). De prijs is per stuk.

€

190,00

1

LOODGIETERSWERK
L-03

Condensdrogeraansluiting (T-stuk)
Het aanbrengen van een riool aansluiting voor een condensdroger. Deze bestaat uit
het plaatsen van een T-stuk op de riolering van de wasmachine.

€

100,00

CV-02

Digitale klokthermostaat
U kunt met de klokthermostaat voor alle dagen van de week de gewenste specifieke
tijden programmeren. Type: Honeywell Chronotherm Touch.

€

320,00

CV-03

Het wijzigen van de CW-waarde van de tapwateraansluiting naar CW5
Het wijzigen van de CW-waarde(comfort warm water) van de tapwateraansluiting van
standaard CW-4 naar CW-5. (Laat u in de showroom goed adviseren over de
noodzaak van deze optie in relatie tot het gekozen sanitair.)

€

350,00

TEGELWERK
T-01

U kiest voor het basis tegelwerk in de toilet op begane grond
Voor plaats en uitvoering worden de stukken d.d. xx-xx-xxxx van de projectshowroom
aangehouden.

T-02

U kiest voor het basis tegelwerk in de badkamer
Voor plaats en uitvoering worden de stukken d.d. xx-xx-xxxx van de projectshowroom
aangehouden.

T-03

Het gekozen tegelwerk in de toilet op begane grond volgens offerte
projectshowroom
Het gekozen tegelwerk volgens offerte projectshowroom datum: xx-xx-xxxx.
Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom
aangehouden.

€

T-04

Het gekozen tegelwerk in badkamer volgens offerte projectshowroom
Het gekozen tegelwerk volgens offerte projectshowroom datum: xx-xx-xxxx.
Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom
aangehouden.

€

Voor akkoord:
Datum:

Koper(s)

Het totaalbedrag van het door u gekozen meer- en minderwerk bedraagt
(Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.)
Zie ook bijgesloten tekening.
Vertrouwende u hiemee voldoende geinformeerd te hebben, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,

Kopersbegeleider
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Totaal

