31 appartementen
De Scheperij te Teteringen
Woonwensenlijst
Dit document is ter informatie,
de definitieve lijst zal ingevuld moeten worden op HOOMCTRL

Optie

Omschrijving

Keuze

Aantal

Bedrag

Totaal

O

...........

-90,00 ......................

O

...........

300,00 ......................

O

...........

-200,00 ......................

O

...........

115,00 ......................

O

...........

55,00 ......................

O

...........

55,00 ......................

O

...........

115,00 ......................

O

...........

515,00 ......................

woonwensen ruwbouw
1.23.03

Vervallen binnendeurkozijn met -deur, sparing dichtzetten (opdekdeur)
Veranderd uw indeling dan kunt u een standaard binnenkozijn met opdekdeur
inclusief hang- en sluitwerk laten vervallen. Wij zullen de sparing geheel
dichtmaken. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.30.09

Extra standaard binnenkozijn met -deur (opdekdeur)
Wilt u dat wij op een bepaalde plek een extra binnendeur aanbrengen? In dat
geval plaatsen wij een extra binnendeurkozijn met opdekdeur in een niet
dragende binnenwand. Het vervallen van het gedeelte niet dragende binnenwand is
in de prijs verrekend.
Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.30.11

Vervallen binnendeurkozijn met -deur (opdekdeur)
Wilt u dat wij op een bepaalde plek geen binnendeur aanbrengen? In dat geval
laten wij een binnendeurkozijn en binnendeur vervallen. De deursparing wordt
verdiepingshoog uitgevoerd en de neggekanten worden niet nader afgewerkt. U
moet later zelf volgens de geldende voorschriften een kozijn/deur aanbrengen
waar dat is vereist. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Houd ook rekening met de afmetingen zoals die op tekening staan aangegeven.
De prijs is per stuk. Geef op de tekening aan welke kozijnen/deuren u wilt
laten vervallen.
Let op: het binnendeurkozijn en de binnendeur van de meterkast mag niet
vervallen.
Indien het een constructieve / dragende wand betreft, is de sparing niet
verdiepingshoog, maar ca. 2400 mm.

1.30.19

Verplaatsen binnenkozijn met deur en schakelaar
Heeft u liever het standaard binnenkozijn met -deur op een andere positie, wij
kunnen voor u het standaard binnenkozijn met -deur, inclusief schakelaar (al
dan niet in combinatie met wandcontactdoos) in een niet dragende binnenwand
verplaatsen. Gelieve de exacte positie van kozijn en schakelaar op tekening aan
te geven.

1.30.20

Verplaatsen binnenkozijn met deur (excl schakelaar)
Heeft u liever het standaard binnenkozijn met -deur op een andere positie, wij
kunnen voor u het standaard binnenkozijn met -deur, in een niet dragende
binnenwand verplaatsen. Positie van schakelaar blijft gelijk, of wordt
meegenomen in optie 1.70.12
gelieve de exacte positie van kozijn en schakelaar op tekening aan te geven.

1.30.21

Wijzigen draairichting binnenkozijn met deur (excl schakelaar)
Wilt u de draairichting van het binnenkozijn wijzigen, kunt u de standaard
draairichting aanpassen. Positie van de schakelaar blijft gelijk, of wordt
meegenomen in optie 1.70.12
gelieve de exacte positie van kozijn en schakelaar op tekening aan te geven.

1.30.25

Wijzigen draairichting binnendeur incl. verplaatsen schakelaar
Op uw verzoek wijzigen wij de draairichting van een binnendeur, inclusief het
verplaatsen van de lichtschakelaar. De prijs is per stuk. Geef op de schets aan
welke deuren u wilt laten aanpassen en geef de gewenste draairichting en de
gewenste horizontale plaats voor de schakelaar aan (standaardhoogte voor
schakelaars is 1,05 m).

1.51.03

Afgedopte aansluiting spoelbak in inpandige berging
Wilt u na oplevering zelf een wastafel of spoelbak in uw inpandige berging
plaatsen dan kunnen wij voor u het leidingwerk aanleggen. Wij kunnen voor u een
afgedopte koud- en warmwaterleiding (geplaatst op circa 90 cm vanaf de vloer)
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en een afgedopte riool aanbrengen. Gelieve de positie op tekening aan te geven.
Deze optie is niet mogelijk in de losse berging horende bij uw appartement

1.51.04

Vergroten Boiler van 230 liter naar 300 liter

710,00 ......................

O

De warmtepomp heeft standaard een boiler van 230 liter. Dit is voldoende voor
een 3-persoonshuidhouden bij normaal gebruik met de standaard douchekop.
Bij een meerpersoonshuishouden adviseren we een grotere boilercapaciteit zo dat
er iets meer comfort ontstaat.
De standaard boiler is geintegreerd in de warmtepomp. Bij de keuze voor een
grotere boiler zal een losse boiler in de technische ruimte geplaatst worden.

1.52.01

Koudwaterkraan balkon

O

...........

385,00 ......................

O

...........

140,00 ......................

O

...........

60,00 ......................

O

...........

275,00 ......................

O

...........

170,00 ......................

O

...........

120,00 ......................

O

...........

135,00 ......................

Wij leveren en monteren een vorstvrije koudwaterkraan.
Gelieve de gewenste positie aan te geven op tekening.
De exacte plaats van de kraan wordt bepaald in overleg met de loodgieter.

1.52.02

Toevoegen extra schakelaar WTW
Het WTW systeem werkt standaardconform de bouwbesluiteisen. In de badkamer is
deze handmatig bij te stellen d.m.v. een pulsschakelaar.
Als u kiest voor deze optie krijgt u een extra schakelaar in uw woonkamer,
zodat u ook daar het WTW systeem handmatig bij kunt sturen.

1.70.01

Verplaatsen thermostaat
Wij kunnen de thermostaat op uw verzoek verplaatsen, mits dit uitvoerbaar en
verantwoord is zodat er geen koudeval (koude luchtstroom over de grond)
ontstaat. Geef de gewenste plek aan op de tekening.

1.70.04

Aanbrengen wandcontactdoos op aparte groep
Kiest u voor deze optie, dan plaatsen wij een extra enkele
inbouw wandcontactdoos met randaarde. Deze wordt niet
aangesloten op de algemene lichtgroep van uw woning, maar op een aparte groep
in uw meterkast. Geef de gewenste plek aan op de tekening.

1.70.05

Aanbrengen wandcontactdoos op aparte groep (bestaande leiding)
Het bedraden van een bestaande loze leiding ten behoeve van een enkele
wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast. Bijvoorbeeld ten behoeve
van een combi-magnetron e.d. Gelieve de positie op tekening aan te geven.
Let op:
Na het ontvangen van een gemaatvoerde keukentekening zal door de installateurs
bepaald worden welke aanpassingen/toevoegingen er gedaan moeten worden om de
gewenste keuken te kunnen installeren. Hiervoor zullen we dan een separate
aanbieding doen waarin al het meerwerk voor de keuken staat. U hoeft deze losse
optie dus niet aan te kruisen mocht u deze optie in de keuken toe willen
passen. Mocht u de keuken kopen bij onze projectshowroom wordt de tekening
automatisch naar ons doorgestuurd en verwerkt. Koopt u elders een keuken dan
ontvangen wij graag van u de gemaatvoerde keukentekening. (LET OP, laat de
wandcontactdozen boven het keukenblad ook intekenen door de keukenleverancier
zodat deze ook juist worden meegenomen)

1.70.07

Aanbrengen extra enkele wandcontactdoos
Wij plaatsen graag een extra enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde in uw
woning. Deze wordt aangesloten op de algemene lichtgroep.
Geef de gewenste plek aan op de tekening.

1.70.08

Aanbrengen extra dubbele wandcontactdoos
Wij plaatsen graag een extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde in uw
woning. Deze wordt aangesloten op de algemene lichtgroep van uw woning.
Geef de gewenste plek aan op de tekening.

Paraaf koper(s):
Pagina 4 van 15

1.70.09

Uitbreiden enkele wandcontactdoos

O

...........

60,00 ......................

O

...........

185,00 ......................

O

...........

65,00 ......................

O

...........

400,00 ......................

O

...........

250,00 ......................

O

...........

280,00 ......................

O

...........

85,00 ......................

O

...........

150,00 ......................

O

...........

140,00 ......................

Wij kunnen een standaard enkele wandcontactdoos uitbreiden naar een dubbele
wandcontactdoos. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.10

Enkele wandcontactdoos inclusief schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, geschakeld middels
een enkelpolige schakelaar voor bijvoorbeeld spots in de keuken. Gelieve de
positie middels een gemaatvoerde tekening aan te geven.
Let op:
Na het ontvangen van een gemaatvoerde keukentekening zal door de installateurs
bepaald worden welke aanpassingen/toevoegingen er gedaan moeten worden om de
gewenste keuken te kunnen installeren. Hiervoor zullen we dan een separate
aanbieding doen waarin al het meerwerk voor de keuken staat. U hoeft deze losse
optie dus niet aan te kruisen als u deze voor de keuken wilt gebruiken. Mocht u
de keuken kopen bij onze projectshowroom wordt de tekening automatisch naar ons
doorgestuurd en verwerkt. Koopt u elders een keuken dan ontvangen wij graag van
u de gemaatvoerde keukentekening. (LET OP, laat de wandcontactdozen boven het
keukenblad ook intekenen door de keukenleverancier zodat deze ook juist worden
meegenomen)

1.70.11

Verplaatsen van een elektra-onderdeel in dezelfde ruimte
Wilt u een wandcontactdoos/lichtschakelaar/loze leiding in uw woning liever op
een andere plek? Geef de gewenste plek aan op de schets.

1.70.12

Verplaatsen meerdere elektra-onderdelen in gehele woning
Het verplaatsen van meerdere een wand-elektra-onderdelen (wandcontactdoos,
schakelaar, loze leiding telefoon of CAI-aansluiting) binnen dezelfde ruimte.
Met deze optie heb je dus de mogelijkheid om (eenmalig) alle (wand)elektra te
verplaatsen mits deze binnen de zelfde ruimtes blijven.
Gelieve de nieuwe positie(s) op tekening aan te geven.

1.70.14

Vloercontactdoos enkel met beschermingsdeksel
Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos met
beschermingsdeksel. De doos heeft een deksel welke open blijft staan wanneer er
een stekker aangesloten is. De bovenkant van de vloercontactdoos is bovenzijde
dekvloer, tenzij anders door u aangegeven.
Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.15

Vloercontactdoos dubbel met beschermingsdeksel
Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos met
beschermingsdeksel. De doos heeft een deksel welke open blijft staan wanneer er
een stekker aangesloten is. De bovenkant van de vloercontactdoos is bovenzijde
dekvloer, tenzij anders door u aangegeven.
Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.16

Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast
Als u wilt plaatsen wij een extra dubbele wandcontactdoos in uw meterkast. De
plaats wordt door de elektricien bepaald.

1.70.17

Extra dubbele wandcontactdoos in buitenberging
Wij plaatsen graag een extra dubbele opbouwwandcontactdoos met randaarde in uw
vrijstaande buitenberging. Deze wordt aangesloten op de algemene lichtgroep van
uw woning. Geef de gewenste plek aan op de tekening.

1.70.18

Wandcontactdozen schakelen op één schakelaar
Soms is het handig om met een schakelaar alle op een wandcontactdoos
aangesloten apparaten en verlichting in één keer in en uit te schakelen.
Hiervoor installeren wij een schakelaar in uw woonkamer op de standaard hoogte
van 1,05 m en sluiten hierop de helft van 4 bestaande wandcontactdozen aan. De
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prijs is per stuk. Geef de betreffende wandcontactdozen en de schakelaar op de
tekening aan.

1.70.22

Loze ringleiding

O

...........

359,60 ......................

O

...........

125,00 ......................

O

...........

175,00 ......................

O

...........

100,00 ......................

O

...........

100,00 ......................

O

...........

95,00 ......................

O

...........

180,00 ......................

Het aanbrengen van een loze ringleiding met inbouwdozen ter plaatse van de
woonkamer. U kunt de ringleiding gebruiken voor bijvoorbeeld het wegwerken van
de bedrading van uw boxen. De inbouwdozen (4 stuks) eindigen op 30 cm hoogte en
worden afgewerkt met een wit klemplaatje. Ringleiding startend en eindigend bij
de standaard CAI-aansluiting in uw woonkamer. Gelieve de posities op tekening
aan te geven.

1.70.23

Extra loze 3/4" leiding ten behoeve van telefoon, CAI, UTP
Om zelf makkelijk kabels te kunnen trekken voor tv/radio, internet, telefoon en
andere apparatuur is het handig om alvast loze leidingen hiervoor aan te laten
brengen. Er zijn al enkele standaard loze leidingen in uw woning voorzien, maar
misschien wilt u er meer. Wij brengen een extra loze 3/4" leiding aan vanaf de
meterkast naar de gewenste plek in uw woning. Het uiteinde van de leiding wordt
in voorzien van een inbouwdoos en blindplaat, zodat u er alle kanten mee op
kunt. De inbouwdoos en blindplaat komen naast een bestaande wandcontactdoos, op
de standaardhoogte van 30 cm. Geef de gewenste plek van de inbouwdoos met
blindplaat aan op de tekening.

1.70.25

Kabelgoot 100 cm lengte t.b.v televisie
Wilt u de kabels van bijvoorbeeld uw tv weggewerkt hebben in de wand, dan kunt
u gebruik maken van een kabelgoot. Wij brengen een kabelgoot aan met een lengte
van 100 cm. Het begin en einde zijn niet afgewekt met een inbouwdoos maar het
betreft enkel de leiding waar kabels doorheen getrokken kunnen worden.
Gelieve de exacte maatvoering op tekening aan te geven.

1.70.26

Bedraden loze leiding telefoon of CAI
Als u dat wilt leggen wij al de juiste leiding voor CAI (coax) in de loze 3/4"
leiding die al in uw woning wordt aangebracht. Ook monteren we de juiste
afdekdoos per leiding. De kabels komen uit in de meterkast, maar worden niet
door ons op de meterkast aangesloten. Dit laten we over aan uw serviceprovider
voor tv/radio, internet en telefoon.

1.70.27

Bedraden loze leiding UTP
Als u dat wilt leggen wij al de juiste leiding voor UTP (cat-6) ) in de loze
3/4" leiding die al in uw woning wordt aangebracht. Ook monteren we de juiste
afdekdoos per leiding (RJ-45 wandcontactdoos). De kabels komen uit in de
meterkast, maar worden niet door ons op de meterkast aangesloten. Het signaal
dient u zelf te verzorgen via het netwerkbedrijf of abonnement.
Let op: een loze leiding is niet inbegrepen in deze optie.
Prijs per stuk.

1.70.31

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar
Wilt u, naast het standaard plafondlichtpunt, een extra plafondlichtpunt in uw
woning en wilt u beide lichtpunten met de bestaande schakelaar tegelijk
bedienen? Wij leveren en monteren graag een extra plafondlichtpunt, dat met de
bestaande schakelaar kan worden bediend. Geef de plaats van het extra
plafondlichtpunt aan op de tekening, graag met de horizontale maten.
In verband met de leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge van ca
20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.
Een (extra) plafondlichtpunt is niet mogelijk op een tweede verdieping met een
schuine kap.

1.70.32

Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar
Wilt u, naast het standaard plafondlichtpunt, een extra plafondlichtpunt in uw
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woning dat u bovendien apart kunt bedienen? Wij leveren en monteren graag een
extra plafondlichtpunt. Ook installeren wij een extra enkelpolige schakelaar,
waarmee u het extra plafondlichtpunt kunt bedienen. De schakelaar wordt op de
standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m) gemonteerd. Geef de plaats van het
extra plafondlichtpunt en de plaats van de extra schakelaar aan op de tekening,
graag met de horizontale maten per item.
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.
Een (extra) plafondlichtpunt is niet mogelijk op een tweede verdieping met een
schuine kap.

1.70.33

Verplaatsen plafondlichtpunt in dezelfde ruimte

O

...........

60,00 ......................

O

...........

140,00 ......................

O

...........

105,00 ......................

O

...........

105,00 ......................

O

...........

90,00 ......................

Wilt u het plafondlichtpunt liever op een andere plek in uw woning? Geef de
gewenste plek aan op de tekening, geef ook duidelijk aan waar de verplaatsing
vandaan komt d.m.v. een pijl.
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.

1.70.34

Extra plafondlichtpunt met wisselschakeling
Vindt u het handig om het nieuwe plafondlichtpunt op twee punten in uw woning
te kunnen bedienen (hotelschakeling)? Wij leveren en monteren graag een extra
plafondlichtpunt op wisselschakelaar. Wij voorzien het nieuwe plafondlichtpunt
van een wisselschakeling en installeren een extra wisselschakelaar. Beide
schakelaars komen op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m). Geef de
gewenste plaats van de extra 2 wisselschakelaar aan op de tekening, graag met
de gewenste horizontale maten.
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.
Een (extra) plafondlichtpunt is niet mogelijk op een verdieping met een schuine
kap

1.70.35

Wisselschakeling
Vindt u het handig om het standaard lichtpunt op twee punten in uw woning te
kunnen bedienen (hotelschakeling)? Wij voorzien het standaard lichtpunt van een
wisselschakeling op de bestaande schakelaar en installeren een extra
wisselschakelaar op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m). Geef de
gewenste plaats van de extra wisselschakelaar aan op de tekening, graag met de
gewenste horizontale maten.

1.70.36

Trekschakelaar
Vindt u het handig om het standaard lichtpunt op twee punten in uw
woning te kunnen bedienen (hotelschakeling) en wilt u dat één van de
schakelaars een trekschakelaar is? Wij voorzien het standaard lichtpunt
van een wisselschakeling op de bestaande schakelaar en installeren een extra
wisselschakelaar in de vorm van een trekschakelaar aan de wand in uw woning op
een hoogte van circa 2,35 m boven de vloer (vaak toegepast boven het bed). Geef
de gewenste plaats van de extra trekschakelaar aan op de tekening, graag met de
gewenste horizontale maten.

1.70.37

Kruisschakeling in plaats van wisselschakeling
Wilt u van een wisselschakeling een kruisschakelaar maken dan kunt u kiezen
voor deze optie. Wij voorzien dan de wisselschakelaar van een extra schakelaar
zodat u een lichtpunt op 3 plaatsen kunt bedienen. De extra kruisschakelaar
wordt op de standaardhoogte voor schakelaars (1.05 m) gemonteerd. Geef de
gewenste plaats van de extra schakelaar aan op de tekening.
Wilt u van een enkele schakelaar een kruisschakelaar maken, moet u eerst kiezen
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voor optie 1.70.35 (wisselschakeling). Daarna kunt u er met deze optie een
kruisschakelaar van maken.

1.70.38

Wandlichtpunt op nieuwe schakelaar

O

...........

190,00 ......................

O

...........

270,00 ......................

O

...........

110,00 ......................

O

...........

175,00 ......................

O

...........

365,00 ......................

O

...........

295,00 ......................

Als u een lichtpunt aan de wand wilt van uw woning, dan leveren en installeren
wij een wandlichtpunt op circa 1,70 m hoogte vanaf de vloer. Ook installeren
wij een enkelpolige schakelaar op de standaardhoogte voor schakelaars (1,05 m),
waarmee u het lichtpunt kunt bedienen. Geef de gewenste plaatsen van het
wandlichtpunt en de schakelaar aan op de tekening, graag met de gewenste
horizontale maten per item.
In verband met leidingen en wapening in constructieve wanden vloer houden wij
een marge aan van ca 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

1.70.39

Wandlichtpunt met wisselschakeling
Als u een lichtpunt aan de wand wilt van uw woning, dan leveren en installeren
wij een wandlichtpunt op circa 1,70 m hoogte vanaf de vloer. Ook installeren
wij 2 wisselschakelaars (hotelschakelaar) op de standaardhoogte voor schakelaars
(1,05 m), waarmee u het lichtpunt op 2 plaatsen kunt bedienen. Geef de gewenste
plaatsen van het wandlichtpunt en de schakelaars aan op de tekening graag met de
gewenste horizontale maten per item.
In verband met leidingen en wapening in constructieve wanden vloer houden wij
een marge aan van ca 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

1.70.40

Wandlichtpunt op bestaande schakelaar
Als u een lichtpunt aan de wand wilt van uw woning, dan leveren en installeren
wij een wandlichtpunt op circa 1,70 m hoogte vanaf de vloer. Het wandlichtpunt
zal aangesloten worden op een bestaande schakelaar.
Geef de gewenste plaatsen van het wandlichtpunt en welke schakelaar het
lichtpunt moet bedienen aan op de tekenin, graag met de gewenste maten per item.
In verband met leidingen en wapening in constructieve wanden vloer houden wij
een marge aan van ca 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

1.70.43

Leddimmer in plaats van schakelaar
Wilt u graag uw verlichting in uw woning kunnen dimmen, dit kan met een
leddimmer. Wij leveren en brengen een leddimmer aan in plaats van de standaard
enkelpolige schakelaar. Gelieve de positie op tekening aan te geven.

1.70.44

Inbouw ledspot (met schakelaar)
Wilt u graag een of meerdere spots in de plafonds in uw woning? Wij zorgen voor
het leveren en aanbrengen hiervan. Dit betekent: we maken de sparing in het
plafond en installeren de spot. De spot wordt op een nieuwe lichtschakelaar
aangesloten. De meerprijs voor de eerste spot is € 365,00. Voor elke volgende
spot op dezelfde schakelaar, zie 1.70.45.
Geef op de tekening aan op welke plaats(en) u een spot wilt hebben en met welke
schakelaar u de spot(s) wilt bedienen. Zet overal duidelijk de maten bij.
Ledspot kantelbaar, voorzien van ledlamp in kleur wit en chroom geborsteld.
Graag gewenste kleur doorgeven.
Let op: houd er rekening mee dat het leidingwerk en constructie in de
verdiepingsvloer een reden kan zijn om van de door u opgegeven maatvoering af
te wijken. Uiteraard nemen wij in dat geval vooraf met u contact op en zullen
we samen kijken naar een passende oplossing.

1.70.45

Inbouw ledspot (elke volgende)
Wilt u graag een of meerdere spots in de plafonds in uw woning? Wij zorgen voor
het leveren en aanbrengen hiervan. Dit betekent: we maken de sparing in het
plafond en installeren de spot. De spot wordt op een bestaande lichtschakelaar
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aangesloten. De meerprijs voor elke volgende spot (op een bestaande schakelaar)
is € 295,00.
Geef op de tekening aan op welke plaats(en) u een spot wilt hebben en met welke
schakelaar u de spot(s) wilt bedienen. Zet overal duidelijk de maten bij.
Ledspot kantelbaar, voorzien van ledlamp in kleur wit en ijzer geborsteld.
Graag gewenste kleur doorgeven.
Let op: houd er rekening mee dat het leidingwerk in de verdiepingsvloer een
reden kan zijn om van de door u opgegeven maatvoering af te wijken. Uiteraard
nemen wij in dat geval vooraf met u contact op

1.70.46

Aansluitpunt spot, exclusief spot

O

...........

185,00 ......................

O

...........

95,00 ......................

O

...........

180,00 ......................

O

...........

180,00 ......................

O

...........

275,00 ......................

O

...........

155,00 ......................

Wilt u graag een of meerdere spots in de plafonds in uw woning? Wij zorgen voor
de voorzieningen. Dit betekent: we maken de sparing in het plafond en
installeren de bedrading. De spot wordt op een bestaande lichtschakelaar
aangesloten. De prijs is per stuk. Geef op de tekeing aan op welke plaats(en) u
een spot wilt hebben en met welke bestaande schakelaar u de spot(s) wilt
bedienen. Zet overal duidelijk de maten bij. Geef ook duidelijk aan wat de
diameter is van elke sparing die wij voor de door u gewenste spots moeten
aanbrengen (de diameter mag maximaal 90 mm rond zijn).
Let op: houd er rekening mee dat het leidingwerk in de verdiepingsvloer een
reden kan zijn om van de door u opgegeven maatvoering af te wijken. Uiteraard
nemen wij in dat geval vooraf met u contact op

1.70.48

Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar
Wilt u een extra buitenlamp aan uw voor- of achtergevel plaatsen en wilt u deze
tegelijk bedienen met het bestaande lichtpunt? Kies dan voor deze optie. Wij
leveren en monteren een extra buitenlichtpunt aan uw voor of- achtergevel op de
standaard hoogte voor een buitenlichtpunt (ca. 2 meter boven maaiveld). Graag
de positie op tekening aangeven.

1.70.49

Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar
Wilt u een extra buitenlamp aan uw voor- of achtergevel plaatsen en wilt u deze
afzonderlijk kunnen bedienen? Kies dan voor deze optie. Wij leveren en monteren
een extra buitenlichtpunt aan uw achtergevel op een standaard hoogte (ca. 2
meter boven het maaiveld). In uw woning monteren wij een enkelpolige schakelaar
op de standaardhoogte voor schakelaars. Zelf kunt u de gewenste plek van de
aansluiting en de extra schakelaar aangeven op de tekening.

1.70.54

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel
U kunt ook kiezen om een dubbele wandcontactdoos aan de buitengevel van uw
woning te plaatsen. Wij installeren deze dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos
(opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De voorziening
wordt op de algemene lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op tekening
aan waar u de wandcontactdoos wilt hebben.

1.70.55

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel met schakelaar
U kunt ook kiezen om een dubbele wandcontactdoos aan de buitengevel van uw
woning te plaatsen. Wij installeren deze dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos
(opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De
wandcontactdoos heeft een schakelaar in uw woning, zodat niemand stroom bij u
kan aftappen als u dat niet wilt. De voorziening wordt op de algemene
lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op de tekening aan waar u de
wandcontactdoos en schakelaar wilt hebben.

1.70.56

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buitengevel
U kunt ook kiezen om een enkele wandcontactdoos aan de buitenkant van uw woning
te plaatsen. Wij installeren een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos
(opbouw) tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De voorziening
wordt op de algemene lichtgroep van uw woning aangesloten. Geef op de tekening
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aan waar u de wandcontactdoos wilt hebben.

1.70.57

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos buitengevel met schakelaar

O

...........

250,00 ......................

O

...........

60,00 ......................

O

...........

0,00 ......................

O

...........

485,00 ......................

U kunt ook kiezen om een enkel buitenstopcontact aan de buitengevel van uw
woning te hebben. Wij installeren deze spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw)
tegen uw gevel op een hoogte van zo¶n 30 cm boven peil. De wandcontactdoos
heeft een schakelaar in uw woning, zodat niemand stroom bij u kan aftappen als
u dat niet wilt. De voorziening wordt op de algemene lichtgroep van uw woning
aangesloten. Geef op de schets aan waar u de wandcontactdoos en schakelaar wilt
hebben.

1.70.58

Verplaatsen videofooninstallatie
U kunt de videofoon verplaatsen
Geef de gewenste plek
aan op de tekening. Let op: een videofoon kan niet op een betonwand
worden gemonteerd. Op uw bouwtekening ziet u welke wanden betonwanden zijn.
De Videofoon moet op de nieuwe plek wel functioneel zijn, dit zullen wij
voor u bepalen.

1.70.60

Het aanbrengen van zonwering
Standaard is uw woning niet voorzien van zonwering. De architect heeft in zijn
ontwerp wel rekening gehouden met het plaatsen van zonwering bij de woningen
aan de straatzijde.
daarbij heeft hij ook bepaald welk type en kleur zonwering er toegepast kan
worden. Met deze optie kunt u uw ramen laten voorzien van deze
zonwering. Gelieve aan te geven bij welke ramen u gebruik wenst
te maken van deze optie. De zonwering zal te bedienen zijn met een
afstandsbediening.
Prijzen zonwering:
- Zonwering t.p.v. schuifpui: €1.885
- Zonwering t.p.v. enkel raam: €1.240
- Zonwering t.p.v. dubbel raam (enkel van toepassing bij kavel 1.03 en
2.03)€1.535
De zonwering zal te bedienen zijn met een afstandsbediening. De kosten voor
deze afstandsbediening zijn: €110. Alle gekozen screens zullen op 1
afstandsbediening bedienbaar zijn. (Deze kosten komen er dus altijd bij
ongeacht het aantal gekozen screens)

Technische informatie zonwering:
Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof
profiel in de zijgeleiding geleid wordt en er zo voor zorgt dat het doek wordt
gefixeerd.
- Zeer windbestendig: de bewegingen van het doek zijn zeer beperkt; de onderlat
blijft altijd in de juiste, onderste positie
- Schroeven en sluitingen van de profielen zijn na montage niet zichtbaar
- Kleur: Zwart RAL9005

woonwensen afbouw
2.40.01

Dichtzetten V-naden plafonds
De plafonds in uw woning bestaan uit betonplaten. Tussen de plafondplaten
zitten naden in de vorm van een V. Als u wilt kunnen wij deze V-naden in het
plafond van uw beganegrond voor u dichtzetten. We kunnen echter geen garantie
op eventuele scheurvorming geven. Door de werking en krimp in de betonplaten is
het namelijk vrij waarschijnlijk dat er krimpscheuren in de dichtgezette naden
ontstaan. Ook moet u er rekening mee houden dat het plafond waarschijnlijk niet
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volledig vlak wordt, omdat elke betonplaat zich anders zet, bijvoorbeeld door
verschillende overspanningen. Deze optie is niet mogelijk in combinatie met
optie vervallen spuitwerk plafond.

2.40.03

Vervallen spuitwerk plafonds

O

...........

0,00 ......................

O

...........

60,00 ......................

O

...........

75,00 ......................

Als u wilt kunt u het spuitwerk van de plafonds van het hele appartement laten
vervallen. De beschadigingen in de breedplaatvloeren worden dan ook niet nader
afgewerkt.
Dit minderwerk wordt enkel overeengekomen onder vrijwaring van onze
aansprakelijkheden betreffende dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier
'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal
worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer
aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken
welke met dit minderwerk van doen hebben. U bent zelf aansprakelijk en
verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig
te (doen) verrichten.

2.51.02

Rioolaansluiting voor condensdroger
Wilt u een condensdroger gebruiken in uw woning, dan leveren en installeren wij
hiervoor een rioolaansluiting d.m.v. een T-stuk.
Deze wordt aangesloten op de bestaande riolering van de wasautomaat.

2.52.01

Waterslot ten behoeve van de wasmachine
Om waterschade door overstromingen bij een lekkende of losgeschoten slang of
kapotte kuip te beperken kunt u voor een waterslot kiezen. Wij leveren en
installeren een waterslot als extra afsluiter op de toevoerleiding van de
wasmachine.

2.99.31

0,00 ......................

O

Bouwkundige keuring bij oplevering
Wij bieden u de mogelijkheid bij de oplevering van de woning een bouwkundige
keuring door Vereniging Eigen Huis te laten uitvoeren. Zij voeren de keuring
onafhankelijk uit en in uw opdracht.
Indien u voor deze mogelijkheid kiest, wordt de helft van de kosten van de
keuring door VB Bouw voldaan.
U regelt zelf de opleveringskeuring bij Vereniging Eigen Huis, het enige wat u
daarna hoeft te doen is ons de factuur toe te zenden, samen met uw IBAN
nummer en wij vergoeden te helft van de kosten.

keuken
3.47.01

O

Casco opleveren keuken

...........

Wilt u geen keuken bestellen bij onze projectleverancier, dan vervalt de
stelpost keuken. De voorzieningen voor water en riolering worden op de
standaard plaatsen afgedopt. De aansluitpunten voor elektra en de rozetten van
de mechanische ventilatie blijven op de standaard plaatsen gehandhaafd.
U kunt uw leidingwerk laten aanpassen naar de gewijzigde indeling van de
keuken. U kunt hiervoor een gemaatvoerde installatietekening sturen aan uw
wooncoach. Zij zal vervolgens een prijsopgave sturen voor het aanpassen van het
leidingwerk conform gewijzigde tekeningen.
Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning,
conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te
bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder keukenopstelling op te
leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk, voldoet de woning bij oplevering
niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de bouwvergunning en de
gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat deel zijn
verplichting niet kan nakomen, wordt dit minderwerk enkel overeengekomen onder
vrijwaring van zijn aansprakelijkheden van dit minderwerk. Hiervoor dient u een
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0,00 ......................

formulier 'melding minderwerk' te ondertekenen, welke op een later tijdstip aan
u zal worden toegestuurd. Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake
niet meer aansprakelijk kunt stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op
gebreken en constructies. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de
'zelfwerkzaamheden' aan uw woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten,
dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan.
Teruggave voor de cascokeuken is:
1.01€ €4.945
5.445
1.01
1.02€ €4.945
5.445
1.02
1.03€ €3.130
3.630
1.03
1.04€ €3.130
3.630
1.04
1.05€ €3.130
3.630
1.05
1.06
€
3.630
1.06 € 3.130
1.07€ €4.945
5.445
1.07
1.08€ €3.130
3.630
1.08
1.09€ €3.130
3.630
1.09
1.10€ €3.130
3.630
1.10
1.11€ €4.945
5.445
1.11
1.12€ €4.945
5.445
1.12
1.13€ €4.945
5.445
1.13
1.14
€
5.445
1.14 € 4.945
1.15€ €3.130
3.630
1.15
1.16€ €3.130
3.630
1.16
1.17€ €3.130
3.630
1.17
1.18€ €3.130
3.630
1.18
1.19€ €3.130
3.630
1.19
2.01€ €4.945
5.445
2.01
2.02€ €4.945
5.445
2.02
2.03
€
3.630
2.03 € 3.130
2.04€ €3.130
3.630
2.04
2.05
€
3.630
2.05 € 3.130
2.06€ €3.130
3.630
2.06
2.07€ €4.945
5.445
2.07
2.08€ €3.130
3.630
2.08
2.09€ €3.130
3.630
2.09
2.10€ €3.130
3.630
2.10
3.01€ €4.945
5.445
3.01
3.02€ €4.945
5.445
3.02

3.47.02

Keukenofferte projectshowroom d.d.

O

...........

0,00 ......................

O

...........

-3.995,00 ......................

sanitair
4.53.01

Casco opleveren badkamer en toilet 1.01,1.02, 2.01, 2.02, 3.01,3.02
Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk
dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren.
We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient
er rekening te houden met onderstaande punten:
- Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, wandtegels,
vloertegels, kitwerk, dorpels, spuitwerk tegen de wanden.
- In het toilet wordt een dekvloer aangebracht. In de badkamer komt deze te
vervallen (in verband met vloertegelwerk in de specie).
- Er wordt vloerverwarming aangebracht. De slangen liggen bloot bij oplevering.
De garantie op deze slangen vervalt na oplevering.
- De elektrische radiator wordt los geleverd of op de ruwe muur gemonteerd.
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- Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten
vervallen.
- Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na
oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en
waterleiding op 10 cm vanaf de vloer op de standaard plaats wordt afgedopt. De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats.
- De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur
gemonteerd en de sleuven worden niet nader dichtgesmeerd.
Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning,
conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te
bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in
de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk,
voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens
niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de
ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit
minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden
van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te
ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het
gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt
stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U
bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw
woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke
voorschriften wordt voldaan.

4.53.02

Casco opleveren badkamer en toilet 1.03 t/m 1.06, 1.11 t/m 1.19, 2.03 t/m
2.06

O

-4.090,00 ......................

Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk
dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren.
We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient
er rekening te houden met onderstaande punten:
- Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, wandtegels,
vloertegels, kitwerk, dorpels, spuitwerk tegen de wanden.
- In het toilet wordt een dekvloer aangebracht. In de badkamer komt deze te
vervallen (in verband met vloertegelwerk in de specie).
- Er wordt vloerverwarming aangebracht. De slangen liggen bloot bij oplevering.
De garantie op deze slangen vervalt na oplevering.
- De elektrische radiator wordt los geleverd of op de ruwe muur gemonteerd.
- Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten
vervallen.
- Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na
oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en
waterleiding op 10 cm vanaf de vloer op de standaard plaats wordt afgedopt. De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats.
- De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur
gemonteerd en de sleuven worden niet nader dichtgesmeerd.
Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning,
conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te
bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in
de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk,
voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens
niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de
ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit
minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden
van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te
ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het
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gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt
stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U
bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw
woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke
voorschriften wordt voldaan.

4.53.03

Casco opleveren badkamer en toilet 1.07, 2.07

O

-4.425,00 ......................

O

-4.150,00 ......................

Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk
dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren.
We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient
er rekening te houden met onderstaande punten:
- Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, wandtegels,
vloertegels, kitwerk, dorpels, spuitwerk tegen de wanden.
- In het toilet wordt een dekvloer aangebracht. In de badkamer komt deze te
vervallen (in verband met vloertegelwerk in de specie).
- Er wordt vloerverwarming aangebracht. De slangen liggen bloot bij oplevering.
De garantie op deze slangen vervalt na oplevering.
- De elektrische radiator wordt los geleverd of op de ruwe muur gemonteerd.
- Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten
vervallen.
- Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na
oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en
waterleiding op 10 cm vanaf de vloer op de standaard plaats wordt afgedopt. De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats.
- De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur
gemonteerd en de sleuven worden niet nader dichtgesmeerd.
Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning,
conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te
bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in
de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk,
voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens
niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de
ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit
minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden
van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te
ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het
gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt
stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U
bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw
woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke
voorschriften wordt voldaan.

4.53.04

Casco opleveren badkamer en toilet 1.08 t/m 1.10, 2.08 t/m 2.10
Kunt u niet slagen bij onze projectleveranciers van het sanitair en tegelwerk
dan kunt u kiezen de badkamer en toilet casco op te laten leveren.
We laten het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toilet vervallen. U dient
er rekening te houden met onderstaande punten:
- Er wordt niet voorzien in het standaard sanitair, kranen, wandtegels,
vloertegels, kitwerk, dorpels, spuitwerk tegen de wanden.
- In het toilet wordt een dekvloer aangebracht. In de badkamer komt deze te
vervallen (in verband met vloertegelwerk in de specie).
- Er wordt vloerverwarming aangebracht. De slangen liggen bloot bij oplevering.
De garantie op deze slangen vervalt na oplevering.
- De elektrische radiator wordt los geleverd of op de ruwe muur gemonteerd.
- Het is niet mogelijk een gedeelte van bovengenoemde onderdelen te laten
vervallen.
- Het is niet mogelijk om installaties aan te laten passen voor, zoals die na
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oplevering door u gerealiseerd gaan worden. Dit betekent dat de riolering en
waterleiding op 10 cm vanaf de vloer op de standaard plaats wordt afgedopt. De mechanische afzuiging blijft op de standaard plaats.
- De elektrapunten blijven op de standaard plaats en worden tegen de ruwe muur
gemonteerd en de sleuven worden niet nader dichtgesmeerd.
Wij hebben de verplichting om het met Woningborg-garantie te realiseren woning,
conform de afgegeven bouwvergunning alsmede de Woningborg-garantienormen, te
bouwen en op te leveren. U verzoekt ons de woning zonder sanitair en tegels in
de badkamer en toilet op te leveren. Door overeenkomen van dit minderwerk,
voldoet de woning bij oplevering niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens
niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de
ondernemer voor dat deel zijn verplichting niet kan nakomen, wordt dit
minderwerk enkel overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden
van dit minderwerk. Hiervoor dient u een formulier 'melding minderwerk' te
ondertekenen, welke op een later tijdstip aan u zal worden toegestuurd. Het
gevolg hiervan is dat u de ondernemer terzake niet meer aansprakelijk kunt
stellen en dat u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken en constructies. U
bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de 'zelfwerkzaamheden' aan uw
woning na oplevering, zodanig te (doen) verrichten, dat aan de wettelijke
voorschriften wordt voldaan.

Eindtotaal

...............................
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