
Keuze lijst standaard optie's

Projectnaam: 8 vrijstaande woningen Huissens Buyten

Bouwnummer: 

Datum:

Prijs  per stuk

optienr. Omschrijving meer- en minderwerk opties: kopersprijs  (incl btw)

Graag in de vakjes uw keuze aankruisen of aantal aangeven.

Deel 2 : RUWBOUWFASE

BOUWKUNDIG

B-01 € 90,00

B-02 € 90,00

B-04 € 995,00

B-05 € -1.050,00

B-05 € -795,00

B-05 € -3.935,00

ELEKTRA

E-01 € 195,00

E-02 € 210,00

E-03 € 395,00

woning (exclusief schakelaar).

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitenzijde van 

de woning (exclusief schakelaar).

Grondkabel (3-aderig) op een rol (circa 20m) bij de achtergevel.

Het leveren en aansluiten op een aparte groep in de meterkast van een grondkabel met 

20 meter overlengte voor tuinverlichting in de achtertuin. De grondkabel is met een 

schakelaar in de woonkamer te bedienen. Optie is exclusief aanpassen elektrakast (de 

standaard elektrakast is uit te breiden tot 8 groepen). 

Het basis leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt. Bij een casco 

badkamer en toilet is de ´beperkte garantie- en waarborgregeling’ van toepassing.

Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitenzijde van de

Tuimeldakraam (afm. 780x1180) in kap zolder aan de voorkant 

Er wordt een grenen tuimelvenster met isolatieglas aangebracht aan de voorkant van 

de woning. Dakraam is standaard voorzien van een regelbaar venilatierooster. De 

afwerking aan de binnenzijde wordt uitgevoerd als de binnenbeplating van het dak. De 

exacte plaats is afhankelijk van de pannenmaat en wordt nader bepaald.

Casco opleveren toilet Begane grond   Type A + B

De complete vloer- en wandafwerking inclusief cementdekvloer, stuc- / spuitwerk,  

tegelwerk, levering en montage van het sanitair, kranen, etc. komen met deze optie te 

vervallen. Het plafond wordt wel voorzien van spacspuitwerk.      

Het basis leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt. Bij een casco 

badkamer en toilet is de ´beperkte garantie- en waarborgregeling’ van toepassing.

Casco opleveren toilet 1e verdieping   Type A + B

Draairichting van een binnendeur wijzigen, inclusief het verplaatsen 

van de lichtschakelaar.

Verplaatsen van een binnendeur (kozijn) in een lichte

scheidingswand, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.

De complete vloer- en wandafwerking inclusief cementdekvloer, stuc- / spuitwerk,  

tegelwerk, levering en montage van het sanitair, kranen, etc. komen met deze optie te 

vervallen. Het plafond wordt wel voorzien van spacspuitwerk.      

Het basis leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt. Bij een casco 

badkamer en toilet is de ´beperkte garantie- en waarborgregeling’ van toepassing.

Casco opleveren badkamer   Type A + B

De complete vloer- en wandafwerking inclusief cementdekvloer, stuc- / spuitwerk,  

tegelwerk, levering en montage van het sanitair, draingoot, kranen, etc. komen met 

deze optie te vervallen. Het plafond wordt wel voorzien van spacspuitwerk.      

Pagina 1 van 4



E-04 € 120,00

E-05 € 150,00

E-06 € 285,00

E-07 € 60,00

E-08 € 185,00

E-09 € 95,00

E-10 € 480,00

E-11 € 130,00

E-12 € 185,00

E-13 € 235,00

E-14 € 275,00

E-15 € 235,00

in plaats van een enkelpolige schakelaar.

Extra aardlekschakelaar in de meterkast.

Extra aardlekschakelaar in de meterkast, exclusief de te plaatsen groepen. (Standaard 

uitbreidingen in de meterkast tot 8 groepen is mogelijk).

Uitbreidingen boven 8 groepen 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. als u een installatiewerkofferte laat maken voor uw keuken zal op basis van de 

opties en/of de extra aansluitpunten bekeken worden of bovenstaande optie 

noodzakelijk is.

Aanbrengen van een elektronische halogeen dimmer max. 400 Watt

Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats.

Extra loze buisleiding (19mm / 3/4") voor bijvoorbeeld een netwerk, televisie of telefoon 

vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats. De aansluiting wordt afgewerkt met 

een deksel. De hoogte is standaard 30 centimeter. Opgegeven maten zijn altijd circa 

maten.

Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar.

Extra buitenlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar.

Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.

Het leveren van 4 loze leidingen voor bijvoorbeeld luidsprekers.

Het aanbrengen van een loze ringleiding in de 4 hoeken van de woonkamer, uitkomend 

uit de vloer (pijpjes), voor bijvoorbeeld audio apparatuur. De loze leidingen worden 

standaard boven de dekvloer afgedopt, komende vanaf een centraal punt.

De posities voor de luidsprekers en het gecombineerde startpunt van de loze leidingen 

kunt u zelf bepalen.

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep 230V-16A.

Dit is inclusief compleet leidingwerk en aangesloten in de meterkast.

Optie is exclusief aanpassen elektrakast (de standaard elektrakast is uit te breiden tot 8 

groepen). 

Verplaatsen van een elektrapunt.

Verplaatsen van een elektrische voorziening (bijvoorbeeld wandcontactdoos, 

wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, telefoon- of televisie-aansluiting). -verplaatsen 

alleen mogelijk in dezelfde ruimte. -opgegeven maten zijn altijd circa maten.

Extra wandlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar.

Extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Standaard hoogte en 

uitvoering volgens de technische omschrijving tenzij anders aangegeven op tekening.

Extra dubbele wandcontactdoos.

Extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Standaard hoogte en 

uitvoering volgens de technische omschrijving tenzij anders aangegeven op tekening.

Extra enkele wandcontactdoos.
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E-16 € 150,00

E-17 € 150,00

E-18 € 150,00

E-19 € 435,00

Exclusief aansluiten / aanleggen loze leidingen, bedraden,  etc.

E-20 € 110,00

E-21 € 150,00

E-22 € 165,00

E-23 € 210,00

E-24 € 295,00

Extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar. 

Uw plaatsaanduiding kan afwijken. Als het lichtpunt op de hoofdwapening of V-naad 

van de vloer zit, dan wordt deze automatisch verplaatst door de vloer leverancier.

Aansluiting voor de zonwering:

Aansluiting voor zonwering in de achtergevel, elektradoos voor schakelaar op een 

hoogte van 1050 mm + vloer met stroomkabels, inclusief STAK-stekker, nabij het kozijn 

een op- en neer schakelaar.

Verplaatsen van een plafondlichtpunt. 

Uw plaatsaanduiding kan afwijken. Als het lichtpunt op de hoofdwapening of V-naad 

van de vloer zit, dan wordt deze automatisch verplaatst door de vloer leverancier.

Extra schakelaar voor wisselschakeling. 

De standaard schakelaar wordt aangepast en er wordt een extra schakelaar 

toegevoegd. Hierdoor kunt u het plafondlichtpunt op twee posities schakelen. De 

hoogte van de schakelaars is standaard.

Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. 

Uw plaatsaanduiding kan afwijken. Als het lichtpunt op de hoofdwapening of V-naad 

van de vloer zit, dan wordt deze automatisch verplaatst door de vloer leverancier.

Exclusief het aansluiten in de meterkast. (draden gebost in de meterkast aangebracht).

De prijs is per stuk.

Signaal versterker in de meterkast voor meerdere televisies.

Het plaatsen van een signaalversterker in de meterkast voor televisie.

Inclusief splitter en extra enkele wandcontactdoos.

Maximaal 6 aansluitpunten.

Bedraden en afmonteren van een loze leiding voor CAI (exclusief

splitter en signaalversterkers).

Het bedraden van een loze leiding (19mm / 3/4") voor televisie en afmonteren met een 

contactdoos en centraalplaatje voor Coax.

In de woonkamer zit standaard een loze leiding voor een televisieaansluiting.

Bij meer dan 2 bedrade aansluitpunten is een signaalversterker noodzakelijk.

Exclusief splitters en signaalversterker.

exclusief het aansluiten in de meterkast. (draden gebost in de meterkast aangebracht). 

De prijs is per stuk.

Bedraden en afmonteren van een loze leiding met UTP telefoon bedrading

bedrading.

Het bedraden van een loze leiding (19mm / 3/4") voor telefoon (UTP) en afmonteren 

met een RJ45 wandcontactdoos.

Bij meer dan 2 bedrade aansluitpunten (advies) telefooncentrale aanpassen.

Exclusief het aansluiten in de meterkast. (draden gebost in de meterkast aangebracht). 

De prijs is per stuk.

Bedraden en afmonteren van een loze leiding met standaard 

telefoonbedrading.

Het bedraden van een loze leiding (19mm / 3/4") voor telefoon (standaard) en 

afmonteren met een 4-polige wandcontactdoos.

In de woonkamer zit standaard een loze leiding voor een telefoonaansluiting.

bij meer dan 2 bedrade aansluitpunten (advies) telefooncentrale aanpassen.
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E-25 € 195,00

E-26 € 5.025,00

E-26 € 365,00

LOODGIETERSWERK

L-01 € 65,00

L-02 op aanvraag

KEUKEN

Leidingwerk in de keuken geheel standaard uitvoeren.

 

  

K01 € 450,00

Voor akkoord:

Datum:

Koper(s) Aannemer:

Afdeling kopersbegeleiding

Het totaalbedrag van het door u gekozen meer- en minderwerk Deel 2 Totaal

 RUWBOUWFASE 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

Leveren en aanbrengen van 6 stuks extra zonnepanelen

Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de 

standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water - 

gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt. 

Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard 

posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water - gasleiding voorzien van 

stopkraantjes en afvoer afgedopt. 

Wijzigen van de keukeninstallatie.

In dit bedrag is alleen het verplaatsen van de standaard aansluitingen opgenomen, 

inclusief hak- en breekwerk en bijkomende coördinatie kosten. Eventuele aanvullende 

aansluitpunten, etc. zijn exclusief.

Perilex aansluiting t.b.v. elektrisch koken

 Bedraden van de loze leiding naar een Perilex aansluiting. Op een apart aangesloten 

groep in de meterkast. Optie is exclusief aanpassen elektrakast (de standaard 

elektrakast is uit te breiden tot 8 groepen). 

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.

warmtepomp

De woning wordt wel standaard van een gasaansluiting voorzien.

Extra loze leidingen naar de achtergevel. 

De loze leidingen beginnen in de meterkast en eindigt in een pijpje in de achtergevel. 

Loze leiding wordt uitgevoerd in  ¾” buis (rond 19 mm en voorzien van controledraad) 

pijpje wordt onder maaiveld aangebracht. 
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