
Werknummer : 1630

Project : Blok 2

Woningtype : 209

Bouwnummer : 209

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon : Mobiel :

Aangemaakt dd : 02-06-2020 E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum    ( Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW )

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code keuze Omschrijving Aantal Totaalbedrag

aa Bouwkundige opties

700430 Toilet casco opleveren 1 € -675,00

Afwerkstaat toilet bij de keuze voor het casco opleveren van deze ruimte.

• Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht; 
• Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht op het plafond; 
• Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht; 
• Afvoer toilet afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek; 
• Afvoer fontein afgedopt boven de ruwe vloer, op standaard plek; 
• Waterleidingen fontein en toilet afgedopt op standaard plek uit de muur; 
• Er wordt wel een cementdekvloer aangebracht; 
• Het lichtpunt en de schakelaar komen op de standaard plek; 
• Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht; 
• Kunststenen onderdorpel vervalt; 
• Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken 

worden gehonoreerd;

Op deze optie is de ‘gelimiteerde garantieverklaring’ van het SWK van toepassing. 
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700440 Badkamer casco opleveren 1 € -1.850,00

Afwerkstaat badkamer bij keuze voor het casco laten opleveren van deze ruimte. 
• Er wordt geen sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht; 
• Spuitpleisterwerk plafond wordt wel aangebracht op het plafond; 
• Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht; 
• Waterleidingen wastafel, toilet en douche afgedopt op standaard plek uit de 

muur; 
• Afvoer wastafel, douche en toilet afgedopt op standaard plek boven de vloer of 

uit de schacht; 
• De cementdekvloer wordt niet aangebracht; 
• Gehele elektra-installatie wordt aangebracht op de standaard plek; 
• Mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht; 
• Kunststenen dorpel vervalt; 
• De elektrische radiator wordt op standaard plek aangebracht;
• De vloerverwarming wordt op de vloerbewapening aangebracht, Omdat de 

dekvloer niet wordt aangebracht is de vloerverwarming straks zichtbaar. 
• Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken 

worden gehonoreerd;

Op deze optie is de ‘gelimiteerde garantieverklaring’ van het SWK van toepassing.

800005 Maakt geen gebruik van zandpakket 1 € 0,00

800017 Woning beschikt over een luchtwarmtepomp 1 € 0,00

ac Keuken

200001 Installatiewerk keuken volgens verkooptekening 1 € 0,00

Het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt uitgevoerd volgens de verkooptekening;

• Het installatiewerk t.b.v. water en afvoer zal worden uitgevoerd als opbouw;
• Er worden geen leidingen verplaatst of extra installatiepunten aangebracht;
• U past zelf na oplevering, het installatiewerk t.b.v. uw keuken aan.

 

• Conform technische keuken 0-tekeningen bnr 209
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ac Keuken

200005 Woning beschikt niet over een standaard keuken. 1 € 0,00

• Er vindt geen verrekening plaats voor een standaard keuken.

af Binnendeuren

700390 Standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken 1 € 0,00

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

ie Elektra

400008 Enkel stopcontact afgemonteerd aparte groep in de meterkast 1 € 370,00

Een enkel stopcontact aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A), 
voor bijvoorbeeld droger. 

• De hoogte van het stopcontact volgens de technische omschrijving in 
betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;

• In de meterkast wordt een extra groep aangebracht onder een 
aardlekschakelaar;

• Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk;

 

• T.B.V. wasdroger op zolder 
• Naast de WA aansluiting h=1050 mm+ VL

il Loodgieterswerkzaamheden

500001 Vorstvrije buitenkraan (koud water) achtergevel 1 € 475,00

Een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning.

• De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke, bij het dichtdraaien van de 
kraan, aan de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt 
voorkomen dat het aftappunt en leiding bevriezen; 

• Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren;
• Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook 

als deze is gemaatvoerd;
• Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer;
• Er bevindt zich geen afsluit-/ aftappunt in de meterkast.

Totaal bouwnummer 209 inclusief 21% BTW € -1.680,00
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