
A WONINGAANPASSINGEN

1 Uitbreiding woning

A1-000 Extra slaap- en badkamer

De dekwoningen: 
Op de begane grond wordt een extra badkamer en slaapkamer gecreëerd; De 
keuken wordt naar de eerste verdieping verplaatst:
De berging op de begane grond wordt kleiner.
- Complete badkamer met douche en 1 enkele wastafel
- Sanitair en tegelwerk zoals in badkamer op de 2e verdieping; volgens technische 
onschrijving
Verder in de badkamer: 
- 1 plafondlichtpunt, 1 wandlicht-punt, 1 enkele wandcontactdoos bij de wastafel; 1 
enkele wandcontactdoos t.b.v. de radiator;
- Een betegelde douchewand plafondhoog;
- Electrische designradiator
- Vloerverwarming
- afzuigpunt mechanische ventilatie
In de slaapkamer:
- 1 plafondlichtpunt, 2 dubbele wandcontactdozen, 1 loze leiding, 1 CO2 sensor, 1 
naregeling vloerverwarming.

€ 17.750,00
Per stuk

3 Gevelwijzigingen

A3-000 4-delige schuifpui

Het wijzigen van de dubbele houten deuren met zijlichten naar een vierdelige 
aluminium schuifpui:

Leveren en aanbrengen viervoudige schuifpui. breedte afhankelijk van 
daglichttoetredingsberekening; 
Het kozijn en de schuivende delen worden uitgevoerd in de kleur conform de kleur- 
en materiaalstaat; 
De beglazing in de kozijnen wordt uitgevoerd volgens technische omschrijving;
De viervoudige schuifpui wordt voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk;
De deur is voorzien van een cilinderslot gelijksluitend met de andere toegangsdeur
(-en);

€ 1.850,00
Per stuk
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A WONINGAANPASSINGEN

5 Energieopties

A5-100 1 PV-paneel (Dekwoningen)

Het leveren en monteren van 1 extra PV paneel:

De extra panelen (300 Wp/ stuk) wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige 
panelen op het dak van de woning;
De omvormer wordt zonodig aangepast;
Afhankelijk de positie en de verdeling van de standaard panelen, alsmede de 
overgebleven ruimte op het platte dak, kan deze optie worden gekozen.

€ 555,00
Per stuk

A5-101 2 PV-panelen (Dekwoningen)

Het leveren en monteren van 2 extra PV panelen:

De extra panelen (300 Wp/ stuk) wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige 
panelen op het dak van de woning;
De omvormer wordt zonodig aangepast;
Afhankelijk de positie en de verdeling van de standaard panelen, alsmede de 
overgebleven ruimte op het platte dak, kan deze optie worden gekozen

€ 1.100,00
Per stuk

A5-102 3 PV-panelen (Dekwoningen)

Het leveren en monteren van 3 extra PV panelen:

De extra panelen (300 Wp/ stuk) wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige 
panelen op het dak van de woning;
De omvormer wordt zonodig aangepast;
Afhankelijk de positie en de verdeling van de standaard panelen, alsmede de 
overgebleven ruimte op het platte dak, kan deze optie worden gekozen

€ 1.650,00
Per stuk

A5-103 4 PV-panelen(Dekwoningen)

Het leveren en monteren van 4 extra PV panelen:

De extra panelen (300 Wp/ stuk) wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige 
panelen op het dak van de woning;
De omvormer wordt zonodig aangepast;
Afhankelijk de positie en de verdeling van de standaard panelen, alsmede de 
overgebleven ruimte op het platte dak, kan deze optie worden gekozen

€ 2.180,00
Per stuk
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B RUWBOUW

2 Keuken

B2-110 Keukenopstelling volgens opdracht projectshowroom

Het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt uitgevoerd volgens de tekening van de 
projectshowroom Eigenhuis Keukens 

- Het installatiewerk t.b.v. water, riolering en electra zal worden uitgevoerd als 
opbouw;
- Het eventuele meerwerk voor het installatiewerk is in deze optie opgenomen;
- De verrekening van de standaard keuken vindt plaats middels de keukenofferte 
van Eigenhuis Keukens;
- De vloerverwarming wordt aangepast aan de contouren van de keuken;
- Er worden geen coördinatiekosten in rekening gebracht;
- Indien Dura Vermeer voor de sluitingsdatum geen ondertekende keukenofferte 
heeft ontvangen, wordt het installatiewerk uitgevoerd volgens de verkooptekening;

NB.
De keuken wordt na oplevering door de projectshowroom, in overleg met jullie, 
geleverd en geplaatst. Ondanks voorgaande valt de keuken wèl onder de SKW-
garantie; 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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B RUWBOUW

B2-200 Keukenruimte opleveren zonder keukeninrichting

Het wijzigen van het installatiewerk t.b.v. de keuken volgens opgave van een 
externe keukenleverancier.

- Het installatiewerk wordt uitgevoerd volgens de tekening van de externe 
keukenshowroom;
- Het installatiewerk zal vóór oplevering door Dura Vermeer worden uitgevoerd; 
- Het installatiewerk t.b.v. water, riolering en elektra zal worden uitgevoerd als 
opbouw;
- Het vervallen van de standaard projectkeuken wordt in mindering gebracht  
(vervallen standaard keuken);
- De keuken kan na oplevering van de woning door de externe keukenleverancier 
worden geleverd en geplaatst en valt hiermee buiten de SWK-garantie en 
oplevering van de woning; 
- Bij deze optie worden coördinatiekosten van € 250,- in rekening gebracht;
- Indien, door de aangepaste keukeninstallatie, het maximale aantal groepen per 
aardlekschakelaar wordt overschreden en er moet een extra aardlekschakelaar 
worden geplaatst, moet ook optie C2-280 (uitbreiden meterkast) worden gekozen;
- Als wij vóór de sluitingsdatum geen installatietekening van een externe 
keukenshowroom hebben ontvangen, worden de keukenaansluitingen volgens de 
0-tekening aangebracht.

Om de aanpassingen van het installatiewerk mogelijk te kunnen maken, stellen wij 
een aantal eisen aan de aan te leveren tekening; 

- Een bovenaanzicht en wandaanzichten van de keukenblokken, alsmede een 
zijaanzicht van een (eventueel) (schier-)eiland, allen voorzien van maatvoering 
t.o.v. de bouwkundige grenzen; 
- Alleen aansluitingen en stopcontacten welke benodigd zijn voor de 
keukenapparatuur, alsmede de stopcontacten boven het werkblad moeten worden 
vermeld op tekening (Overige stopcontacten en/of lichtpunten in de keukenruimte 
worden verwerkt in de koperstekening);
- Alle aansluitingen en stopcontacten voorzien van maatvoering. Horizontaal: 
Gemeten vanuit een vaste bouwkundige hoek, verticaal: De hoogte vanaf 
bovenkant vloer;
- Een renvooi met alle gevraagde aansluitpunten, alle electra aansluitingen 
voorzien van een aansluitwaarde;
- Er worden door Dura Vermeer géén sparingen in de (buiten-)wand of een vloer 
t.b.v. een afzuigunit met motor, gemaakt. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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B RUWBOUW

B2-220 Standaard keukenopstelling

De standaard keuken wordt geleverd en gemonteerd door de projectshowroom 
Eigenhuis Keukens. 

- Het installatiewerk t.b.v. de standaard keuken wordt uitgevoerd volgens de 0-
tekening; - 
- De vloerverwarming wordt uitgevoerd volgens de contouren van de standaard 
keuken;
- Er zijn géén aanpassingen aan het installatiewerk gedaan;
- De keuken wordt na oplevering door Eigenhuis Keukens, in overleg met jullie, 
geleverd en geplaatst. Ondanks voorgaande valt de keuken wèl onder de SKW-
garantie.

€ 0,00
Vast

B2-300 Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen

U heeft gekozen om de keukenruimte casco te laten opleveren, maar u heeft geen 
keukeninstallatietekeningen van uw eigen externe keukenshowroom verstrekt. De 
basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening 
keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst. 
De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de 
aangegeven keukenopstelling op de nultekening. 

€ 0,00
Per stuk

B2-301 Standaard keuken vervallen

U heeft ervoor gekozen om de keuken via een externe keukenleverancier te laten 
leveren en monteren. In deze optie crediteren wij u de standaard keuken.
Betreffende het leidingwerk kunt u kiezen voor 
- leidingwerk volgens 0-tekening (B2-300)
- Leidingwerk aanpassen volgens opgave externe keukenleverancier (B2-200)

€ 0,00
Per stuk

3 Badkamer en toiletruimte

B3-100 Sanitair badkamer volgens opgave Plieger

Sanitair in de badkamer volgens opgave van projectshowroom Plieger. 

Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroomofferte.
De aan u aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage.
Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden 
opgenomen in de offerte voor het tegelwerk.
Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het 
leveren en aanbrengen van het standaard sanitair conform technische 
omschrijving.
In deze meerprijs zijn tevens de meerkosten voor het aangepaste sanitair in het 
toilet opgenomen. (optie B3-101)

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

Dura Vermeer Bouw Hengelo BV Pagina 5 van 23

KEUZELIJST

Project : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort

Werknummer

Datum : 09-07-2020

: 5018070P

Code Omschrijving
Prijs

(incl. BTW)



B RUWBOUW

B3-101 Sanitair toilet volgens opgave Plieger

Sanitair in het toilet volgens opgave projectshowroom Plieger.  

Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroomofferte.
De aan u aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage.
Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden 
opgenomen in de offerte voor het tegelwerk.
Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het 
leveren en aanbrengen van het standaard sanitair conform technische 
omschrijving.
Deze meerkosten zijn opgenomen in de meerkosten sanitair badkamer (Optie B3-
100)

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B3-102 Sanitair 2e badkamer volgens opgave Plieger

Sanitair in de 2e badkamer volgens opgave projectshowroom Plieger.  

Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroomofferte.
De aan u aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage.
Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden 
opgenomen in de offerte voor het tegelwerk.
Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het 
leveren en aanbrengen van het standaard sanitair conform technische 
omschrijving.
Deze meerkosten zijn opgenomen in de meerkosten sanitair badkamer (Optie B3-
100)

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B3-103 Tegelwerk badkamer volgens opgave Teunissen & Becking

Tegelwerk in de badkamer volgens opgave projectshowroon Teunissen & Becking 

Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de 
showroomofferte. 
De aan u aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen.
Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het 
leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform technische 
omschrijving.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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B RUWBOUW

B3-104 Tegelwerk toilet volgens opgave Teunissen & Becking

Tegelwerk in het toilet volgens opgave projectshowroon Teunissen & Becking 

Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de 
showroomofferte. 
De aan u aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen.
Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het 
leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform technische 
omschrijving.
De meerkosten voor dit tegelwerk zijn opgenomen in het tegelwerk van de 
badkamer (optie B3-103)

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B3-105 Tegelwerk 2e badkamer volgens opgave Teunissen & Becking

Tegelwerk in de 2e badkamer volgens opgave projectshowroon Teunissen & 
Becking 

Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de 
showroomofferte. 
De aan u aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen.
Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het 
leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform technische 
omschrijving.
De meerkosten voor dit tegelwerk zijn opgenomen in het tegelwerk van de 
badkamer (optie B3-103)

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B3-210 Standaard sanitair badkamer

In de badkamer wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische 
Omschrijving. De aansluitpunten in de badkamer worden op basisposities 
aangebracht. 

€ 0,00
Per stuk

B3-211 Standaard sanitair toilet

In het toilet wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische Omschrijving. 
De aansluitpunten in het toilet worden op basisposities aangebracht.

€ 0,00
Per stuk

B3-212 Standaard sanitair 2e badkamer

In de 2e badkamer wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische 
Omschrijving. De aansluitpunten in de badkamer worden op basisposities 
aangebracht. 

€ 0,00
Per stuk

B3-220 Standaard tegelwerk badkamer

In de badkamer wordt het standaard tegelwerk aangebracht volgens de 
Technische Omschrijving.

€ 0,00
Per stuk
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B RUWBOUW

B3-221 Standaard tegelwerk toilet

In het toilet wordt het standaard tegelwerk aangebracht volgens de Technische 
Omschrijving.

€ 0,00
Per stuk

B3-222 Standaard tegelwerk 2e badkamer

In de 2e badkamer wordt het standaard tegelwerk aangebracht volgens de 
Technische Omschrijving.

€ 0,00
Per stuk

B3-300 Toiletruimte casco opleveren

De toiletruimte wordt casco opgeleverd. De afwerkstaat van deze casco toiletruimte 
is als volgt: 
(Alleen van toepassing bij bnrs 401 t/m 404 en 501 t/m 503)

- Er wordt géén sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht; 
- Spuitpleisterwerk plafond wordt wèl aangebracht; 
- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet 
  aangebracht; 
- De afvoer van het toilet wordt afgedopt boven de vloer, op standaard 
  plek; 
- De afvoer van het fonteintje wordt afgedopt op standaard plek uit de 
  muur; 
- De waterleidingen van het fonteintje en het toilet worden afgedopt 
  nabij de standaard plek uit de muur; 
- Er wordt wèl een cementdekvloer aangebracht; 
- Het lichtpunt en de schakelaar komen op de standaard plek; 
- Het ventiel van de mechanische afzuiging wordt op de standaard 
  plek aangebracht; 
- De kunststenen onderdorpel bij de binnendeur vervalt; 
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard 
  plekken worden gehonoreerd;
- Er is een zogenaamde "gelimiteerde garantie regeling" van het SWK 
  van toepassing voor het casco opleveren van sanitaire ruimten. Deze 
  "gelimiteerde garantie regeling" wordt u t.z.t. ter ondertekening 
  toegezonden.

€ -500,00
Per stuk
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B RUWBOUW

B3-320 Badkamer casco opleveren

De badkamer wordt casco opgeleverd. De afwerkstaat van deze casco badkamer 
is als volgt: 
(Alleen van toepassing bij bnrs 401 t/m 404 en 501 t/m 503)

- Er wordt géén sanitair en géén tegelwerk geleverd en aangebracht; 
- Het spuitpleisterwerk op het plafond wordt wèl aangebracht; 
- Waterleidingen t.b.v. de wastafel, het toilet en de douche worden 
  afgedopt op standaard plek uit vloer en wand; 
- De afvoer van de douche en het toilet worden nabij de standaard 
  plek boven de vloer of uit de schacht afgedopt; 
- De afvoer van de wastafel wordt afgedopt op standaard plek uit de 
  muur;
- De cementdekvloer wordt niet aangebracht; 
- De vloerverwarming wordt, volgens basis legpatroon, wèl aangebracht; 
- De gehele elektra-installatie wordt op de standaard positie 
  aangebracht; 
- Het ventiel van de  mechanische afzuiging wordt op de standaard 
  plaats aangebracht; 
- De kunststenen onderdorpel bij de binnendeur vervalt; 
- De electrische designradiator wordt los geleverd, de 
  wandcontactdoos t.b.v. deze radiator wordt op de standaard plaats 
  aangebracht; 
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard 
  plekken worden gehonoreerd.

€ -1.500,00
Per stuk
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B RUWBOUW

B3-330 Badkamer 2e casco

De badkamer wordt casco opgeleverd. De afwerkstaat van deze casco badkamer 
is als volgt: 
(Alleen van toepassing bij bnrs 401 t/m 404 en 501 t/m 503)

- Er wordt géén sanitair en géén tegelwerk geleverd en aangebracht; 
- Het spuitpleisterwerk op het plafond wordt wèl aangebracht; 
- Waterleidingen t.b.v. de wastafel, het toilet en de douche worden 
  afgedopt op standaard plek uit vloer en wand; 
- De afvoer van de douche en het toilet worden nabij de standaard 
  plek boven de vloer of uit de schacht afgedopt; 
- De afvoer van de wastafel wordt afgedopt op standaard plek uit de 
  muur;
- De cementdekvloer wordt niet aangebracht; 
- De vloerverwarming wordt, volgens basis legpatroon, wèl aangebracht; 
- De gehele elektra-installatie wordt op de standaard positie 
  aangebracht; 
- Het ventiel van de  mechanische afzuiging wordt op de standaard 
  plaats aangebracht; 
- De kunststenen onderdorpel bij de binnendeur vervalt; 
- De electrische designradiator wordt los geleverd, de 
  wandcontactdoos t.b.v. deze radiator wordt op de standaard plaats 
  aangebracht; 
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard 
  plekken worden gehonoreerd.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

C INSTALLATIES

1 Loodgieter

C1-110 Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (dekwoningen)

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. 
- De buitenkraan wordt geplaatst, op een vaste plaats,  nabij de entree. 
- De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil; 
- De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van 
  de geisoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt 
  voorkomen dat kraan en leiding bevriezen;
- In de meterkast wordt de leiding voorzien van een afsluiter.

€ 495,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C1-111 Vorstvrije buitenkraan op terras (appartementen)

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op het terras. 
- De buitenkraan wordt aan buitenwand van de woning geplaatst; 
- De hoogte van de kraan is circa 60 cm + vloer; 
- De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van 
  de geisoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt 
  voorkomen dat kraan en leiding bevriezen;
- In de meterkast wordt de leiding voorzien van een afsluiter.

€ 765,00
Per stuk

C1-170 Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel (dekwoningen)

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achterzijde op de 1e 
verdieping van de dekwoningen: 
- De buitenkraan wordt aan buitenwand van de woning, geplaatst; 
- De hoogte van de kraan is circa 60 cm + vloer; 
- De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de 
geisoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat kraan en 
leiding bevriezen;
- In de meterkast wordt de leiding voorzien van een afsluiter.

€ 545,00
Per stuk

2 Elektra

C2-130 Extra aardlekschakelaar in meterkast

Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast 
waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat. 
- Indien er meer dan 8 groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is 
het noodzakelijk om de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar. 
- Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal 
achteraf door de installateur worden nagegaan of deze optie 
  voor uw woning noodzakelijk is.
- De prijs is exclusief de extra elektragroepen. 

€ 285,00
Per stuk

C2-170 Verplaatsen elektrapunt

Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, 
thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde 
ruimte:
- Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond en in de vloer, alsmede 
rookmelders.
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 65,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-180 Verplaatsen plafondlichtpunt

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt/ rookmelder:
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt of rookmelder naar een positie binnen 
dezelfde ruimte;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.
- Door zg. leidingvrije zones, plaatverdeling, alsmede aanwezige leidingen in het 
plafond kan een positie niet toegestaan zijn. In overleg met de koper wordt de 
positie dan opnieuw bepaald.

€ 85,00
Per stuk

C2-200 Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos

Een bestaande enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele 
wandcontactdoos.
De positie blijft ongewijzigd

€ 60,00
Per stuk

C2-240 Enkele wandcontactdoos

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos:
- De hoogte en uitvoering volgens de technische omschrijving in 
  betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven
  De wandcontactdoos wortd aangesloten op een bestaande groep in 
  de meterkast;
- Positie volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 170,00
Per stuk

C2-250 Dubbele wandcontactdoos

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos: 
- De hoogte en de uitvoering volgens de technische omschrijving in 
  betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;
- De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in 
  de meterkast;
- Positie volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 175,00
Per stuk

C2-260 Enkele vloercontactdoos

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de vloer; 
- De wandcontactdoos wordt aangebracht in de afwerkvloer en is 
  voorzien van een klepdeksel;
-  De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in 
  de meterkast;
- Positie volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 310,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-280 Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de woning en 
aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A)
- De hoogte volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. 
- De wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep 
in de meterkast.
- Als door keuze van deze optie het maximaal aantal groepen per 
aardlekschakelaar wordt overschreden nemen wij ook een uitbreiding van de 
meterkast op in uw opdracht. (optie C2- 130). Dit kan ook pas in een later stadium 
worden geconstateerd, omdat dan de definitieve groepenverdeling door de 
installateur wordt gemaakt.
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 285,00
Per stuk

C2-300 Bestaande wandcontactdoos schakelbaar maken

Een bestaande wandcontactdoos uitvoeren als schakelbare wandcontactdoos:
-  Bij een dubbele wandcontactdoos worden beide geschakeld;
-  Hoogte van de schakelaar volgens technische omschrijving, tenzij 
   anders is vermeld
-  Positie van de schakelaar volgens optietekening;
-  Deze positie is indicatief en van in de practijk afwijken, ook als deze 
   is  gemaaatvoerd

 

€ 195,00
Per stuk

C2-310 Enkele wandcontactdoos op aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos geschakeld op een 
schakelaar.
-  Positie van de schakelaar en wandcontactdoos volgens 
   optietekening;
-  Hoogte van de schakelaar en wandcontactdoos volgens technische 
   omschrijving, tenzij  anders is vermeld
-  De posities zijn indicatief en kunnne in de praktijk afwijken, ook als 
   deze zijn gemaaatvoerd

€ 245,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-450 Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar aan de 
achtergevel

Een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitengevel van de woning 
met een schakelaar;
-  De wandcontactdoos (opbouw) wordt aan de buitenzijde van de 
   woning geplaatst;
-  De wandcontactdoos wordt op circa 600 mm boven het maaiveld 
  geplaatst;
- De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in 
  de meterkast;
- De schakelaar op hoogte volgens de technische omschrijving, 
  tenzij anders is aangegeven;
- Posities volgens optietekening.
- Aangegeven posities zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, 
  ook als deze zijn gemaatvoerd.

€ 225,00
Per stuk

C2-500 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een 
bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp).
De hoogte van het wandlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het 
anders is aangegeven. 
Bij houten wanden, knieschotten en traphek op zolder of in de meterkast, 
technische ruimte of bergingen wordt het wandlichtpunt opbouw uitgevoerd. 
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 95,00
Per stuk

C2-510 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar

Een extra wandlichtpunt op een aparte extra schakelaar. 

- Hoogte schakelaar volgens technische omschrijving;
- Positie schakelaar volgens optietekening;
- De hoogte en positie wandlichtpunt volgens optietekening;
- Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de 
  praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.

€ 225,00
Per stuk

C2-520 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. (Bv. ander 
plafondlichtpunt)

- Positie plafondlichtpunt volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de 
practijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.
- Door zg. leidingvrije zones, plaatverdeling, alsmede aanwezige leidingen in het 
plafond kan een positie niet toegestaan zijn. In overleg met de koper wordt de 
positie dan opnieuw bepaald.

€ 125,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-530 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. 

- Hoogte schakelaar volgens technische omschrijving;
- Positie plafondlichtpunt en schakelaar volgens optietekening;
- Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de 
  praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.
- Door zg. leidingvrije zones, plaatverdeling, alsmede aanwezige leidingen in het 
plafond kan een positie niet toegestaan zijn. In overleg met de koper wordt de 
positie dan opnieuw bepaald.

€ 245,00
Per stuk

C2-540 Schakelaar vervangen door een bewegingsmelder 

Een standaard aanwezige  lichtschakelaar vervangen door een 
bewegingssensor met tijdsinstelling. (bv. in het toilet of berging)

€ 225,00
Per stuk

C2-600 Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar

Een enkelpolige schakelaar t.b.v. een lichtpunt wijzigen naar wisselschakelaar. 

- Er wordt een extra wisselschakelaar geplaatst. Hierdoor is het betreffende 
lichtpunt door twee schakelaars te bedienen.
- In combinatie met een dimmer (C2-610 of C2- 620) wordt één van beide 
schakelaars vervangen door een dimmer. Deze bepaald de dimstand van het 
lichtpunt.

€ 175,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-610 Universele -dimmer

Een bestaande schakelaar wijzigen in een Universele dimmer. 

- De schakelaar voor betreffend lichtpunt/ spots wordt vervangen door een dimmer;
Deze dimmmer is geschikt voor:
- Dimbare retrofit-led-lampen
- Verlichting aangesloten op conventionele of electronische 
        transformatoren
- Gloeilampen
- 230V (halogeen)gloeilampen
- Dimbare halogeen-energiespaarlampen

Indien een koper voor deze optie heeft gekozen en verlichting uit gaat zoeken is 
het belangrijk dat men de technische gegevens van de dimmer mee neemt 
(bijvoorbeeld een foto van het inbouwdeel maken) en deze meenemen bij het 
kopen van de verlichting

- In combinatie met een wisselschakelaar (optie C2-600) wordt één van beide 
schakelaars vervangen door een dimmer. Deze bepaald de dimstand van het 
lichtpunt.

€ 210,00
Per stuk

C2-650 Aanbrengen inbouwspots (LED) op schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd en inclusief 
LED spot, in het plafond op een schakelaar. 
Deze optie geldt voor de 1e spot, alle volgende spots volgens optie C2- 651

LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken, 
ook als deze is gemaatvoerd, in verband met technische beperkingen en/of 
aanwezige leidingen van c.q. in de vloerdelen.
 

€ 315,00
Per stuk

C2-651 Aanbrengen inbouwspot (LED) op bestaande schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra LED inbouwspot, RVS geschuurd en 
inclusief LED spot, in het plafond op een dimbare schakelaar. 
 
LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken, 
ook als deze is gemaatvoerd, in verband met technische beperkingen en/of 
aanwezige leidingen van c.q. in de vloerdelen.

€ 230,00
Per stuk

C2-700 Bestaande loze leiding afmonteren met CAI

Een bestaande loze leiding bedraden met een COAX-kabel en afmonteren met een 
CAI-wandcontactdoos in betreffende ruimte. 
In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.

€ 160,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-710 Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat5e).

Een bestaande loze leiding bedraden met een cat 5e-kabel en afmonteren met een 
RJ-45 doos in betreffende ruimte: 

- In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold 
aangeleverd en niet voorzien van een UTP stekker

€ 185,00
Per stuk

C2-715 Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6).

Een bestaande loze leiding bedraden met een cat6e-kabel en afmonteren met een 
RJ-45 doos in betreffende ruimte. 

- In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold 
aangeleverd en niet voorzien van een UTP stekker. 

€ 195,00
Per stuk

C2-720 Extra CAI aansluiting

Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, vanuit de meterkast naar 
een willekeurige plaats in de woning,  bedraad met een COAX-kabel en 
afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos. 
- In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold 
aangeleverd
- De hoogte van de aansluiting volgens de Technische Omschrijving tenzij het 
anders is aangegeven.
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 285,00
Per stuk

C2-725 Extra Data-aansluiting (UTP cat5e)

Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, vanuit de meterkast naar 
een willekeurige plaats in de woning,  bedraad met een UTP cat5e kabel en 
afgemonteerd met een RJ45-doos. 

- In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold 
aangeleverd
- De hoogte van de aansluiting volgens de Technische Omschrijving tenzij het 
anders is aangegeven.
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 325,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-730 Extra Data-aansluiting (UTP cat6)

Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, vanuit de meterkast naar 
een willekeurige plaats in de woning,  bedraad met een UTP cat6 kabel en 
afgemonteerd met een RJ45-doos. 

- In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold 
aangeleverd
- De hoogte van de aansluiting volgens de Technische Omschrijving tenzij het 
anders is aangegeven.
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 360,00
Per stuk

C2-740 Loze leiding met inbouwdoos in een wand

Een loze buisleiding (5/8") met einddoos vanuit de meterkast naar een wand in de 
woning; 

- De loze leiding is voorzien van een controledraad;
- De inbouwdoos wordt afgewerkt met een deksel; 
- De hoogte van de inbouwdoos is volgens de technische omschrijving van 
betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;
- Positie volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 165,00
Per stuk

C2-745 Loze leiding met inbouwdoos in het plafond

Een loze buisleiding (5/8") met einddoos vanuit de meterkast naar een aan te 
geven positie in het plafond in de woning; 

- De loze leiding is voorzien van een controledraad;
- De inbouwdoos wordt afgewerkt met een deksel; 
- Positie volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 175,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-770 Loze leiding t.b.v. bediening zonwering

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanaf de centraaldoos (lichtpunt in 
de ruimte) van waaruit een loze leiding eindigt in de buitengevel: 

- De loze leiding eindigt op de buitengevel (meestal naast een kozijn) op ca. 2600 
mm boven de afgewerkte begane grondvloer; 
- Deze optie is voorzien van netspanning in de montagedoos.
- In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet 
  als trekdraad gebruikt worden.
- Positie op de buitengevel volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als 
deze is gemaatvoerd.

€ 210,00
Per stuk

C2-800 Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een bestaande 
schakelaar.

- De hoogte van het buitenlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het 
anders is aangegeven. 
- Positie buitenlichtpunt volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;
- Het lichtpunt is exclusief armatuur (lamp). 

€ 175,00
Per stuk

C2-810 Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar;

- De hoogte van het buitenlichtpunt en schakelaar volgens de Technische 
Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. 
- Positie buitenlichtpunt en schakelaar volgens optietekening;
- Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de 
  praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd;
- Het lichtpunt is exclusief armatuur (lamp). 

€ 245,00
Per stuk

C2-815 Verplaatsen buitenlichtpunt 

Het verplaatsen van een buitenlichtpunt.

- De hoogte van het buitenlichtpunt in volgens de technische omschrijving, tenzij 
het anders is aangegeven;
- De optie geldt niet voor het buitenlichtpunt bij de voordeur. Deze positie is op 
basis van de regelmaat en repetitie bepaald;
- Positie volgens optietekening;
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.
- Niet toegestaan bij lichtpunt bij de entree

€ 75,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C2-860 Voorziening tuinverlichting op aparte groep

Een voorziening t.b.v. tuinverlichting met een schakelaar: 

- 20m¹ grondkabel (3-aderig) op een rol onder maaiveld aan de 
  buitengevel; 
- De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast en is 
bedienbaar met een schakelaar;
- De hoogte van de schakelaar volgens de technische omschrijving, tenzij het 
anders is aangegeven;
- Positie schakelaar volgens tekening 
- Als de door deze keuze het maximaal aantal groepen  van de meterkast wordt 
overschreden nemen wij ook een uitbreiding van de meterkast op in uw opdracht. 
Dit kan ook pas in een laterstadium worden geconstateerd.

€ 530,00
Per stuk

C2-870 Extra rookmelder

Aanbrengen extra rookmelder op bestaande netwerk binnen de woning.
 
Positie in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.
- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk 
  afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.

€ 165,00
Per stuk

3 Verwarming

C3-370 Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming) 
(Dekwoningen)

Een zone in een vloer waar géén leidingwerk wordt aangebracht.

Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, gèèn leidingen 
in de vloer aangebracht
Afmetingen en positie(s) van de zone(s) volgens koperstekening(en). 

LET OP:
- Het feit dat hier géén leidingen liggen betekent niet dat hier, zonder dit te laten 
toetsen, sparingen geboord kunnen worden. 
Door de vloer te doorboren wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze 
aanpassing is door ons niet getoetst.
- Tevens is Dura Vermeer niet verantwoordelijk voor het gebruik van de leidingvrije 
zone nà oplevering.

€ 145,00
Per stuk
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C INSTALLATIES

C3-830 Extra 300 liter boiletvat t.b.v. warmtepomp

Het toepassen van een solo warmtepomp en een boiler in de technische ruimte op 
de 2e verdieping. 

Het riool en de koud- en warmwaterleiding worden aangesloten op de boiler
De boilerregeling vindt plaats middels een sensorkabel tussen de warmtepomp en 
de boiler
Inclusief het vergroten van het bronssysteem

€ 3.250,00
Per stuk

C3-840 Extra 500 liter boilervat t.b.v. warmtepomp

Het toepassen van een solo warmtepomp en een boiler in de technische ruimte op 
de 2e verdieping. 

Het riool en de koud- en warmwaterleiding worden aangesloten op de boiler
De boilerregeling vindt plaats middels een sensorkabel tussen de warmtepomp en 
de boiler
Inclusief het vergroten van het bronssysteem

€ 4.025,00
Per stuk

4 Ventilatie

C4-200 Extra draadloze MV bediening

Het leveren van een draadloze handzender bij de mechanische ventilatie 
Deze overruled gedurende een bepaalde tijd de ingestelde stand naar de 
maximale stand
De handzender wordt los geleverd
De hoofdbediening in de woonkamer blijft gehandhaafd.

€ 155,00
Per stuk

D AFBOUW

1 Binnendeuren

D1-000 Binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken conform technische 
omschrijving

Het huis wordt uitgevoerd met de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en 
deurkrukken, conform technische omschrijving.

€ 0,00
Per stuk

D1-001 Verplaatsen binnendeurkozijn

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn in dezelfde binnenwand.
draairichting blijft ongewijzigd.
(Eventueel) Verplaatsen electra volgens optie C2-170

€ 95,00
Per stuk
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D AFBOUW

D1-100 Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier

Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, 
volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.

NB
In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om 
deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

D1-210 Vervallen bovenlicht binnendeurkozijn

Het dichtzetten van het bovenlicht boven een binnendeurkozijn. 
De wand boven het kozijn wordt opgevangen door een lichte draagconstructie;
- De lichte scheidingswand wordt boven de deur doorgezet;
- De lichte scheidingswand wordt behangklaar opgeleverd;
- Als jullie, naast het dichtzetten van één of meerdere bovenlichten, tevens hebben 
gekozen voor luxe deuren volgens een opgave Svedexdeurplus.nl (Optie D1- 100), 
worden de meerkosten voor het dichtzetten van de bovenlichten opgenomen in 
optie D1-210 en gecrediteerd uit de Svedex opgave. Zo blijven de totale 
meerkosten ongewijzigd. 

€ 105,00
Per stuk

D1-310 Wijzigen draairichting binnendeur

Wijzigen draairichting binnendeur.
Positie van de deur/ kozijn blijft ongewijzigd.
(Eventueel) Verplaatsen electra volgens optie C2-170

€ 95,00
Per stuk

3 Trappen

D3-210 Trap van de 1e naar de 2e verdieping dicht uitvoeren

Aanbrengen van stootborden bij de trap van de 1e naar de 2e verdieping

De trapbomen en hekwerken worden dekkend geschilderd opgeleverd;
De leuningen worden voorzien van een transparante beits;
De treden en stootborden (boven- en onderzijde) worden voorzien van grondverf 
en niet nader afgewerkt.

€ 355,00
Per stuk
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4 Plafondafwerking

D4-200 Vervallen plafondspuitwerk begane grond

Spuitwerk plafond begane grond vervallen.
Op de begane grond vervalt tevens het spuitwerk op wanden van het toilet boven 
het tegelwerk.
Ook worden de plafonds niet uitgevlakt en ontwateringsgaatjes, alsmede de 
andere sparingen/ openingen niet gedicht..

€ -200,00
Per stuk

D4-300 Vervallen plafondspuitwerk 1e verdieping

Spuitwerk plafond 1e verdieping vervallen.
Ook worden de plafonds niet uitgevlakt en ontwateringsgaatjes, alsmede de 
andere sparingen/ openingen niet gedicht.

€ -200,00
Per stuk

D4-301 Vervallen plafondspuitwerk 2e verdieping

Spuitwerk plafond 2e verdieping vervallen.
Ook worden de plafonds niet uitgevlakt en ontwateringsgaatjes, alsmede de 
andere sparingen/ openingen niet gedicht.

€ -200,00
Per stuk
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