Optiekeuzelijst

Van Wijnen Harderwijk B.V.
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36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz
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01-12-2020

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken
in het gesprek met uw kopersbegeleider.
Verkoopprijs
Keuze Optienr. Omschrijving
Aantal Eenh.
incl. btw

1.A.0.40 Kozijn met deur en vast glas in de zijgevel (woningen bnr.
1 ST
18 en 19)
In de rechterzijgevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een
kozijn met deur en één zijlicht geplaatst. Het kozijn heeft dezelfde breedte
als het oorspronkelijke kozijn in de zijgevel en wordt voorzien van een
cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. Van binnenuit gezien
zit de deur aan de rechterkant en het vaste glas links. De deur is
rechtsdraaiend. De deur kan ongeveer 140 graden opendraaien. Er wordt een
deuropvangbeugel geplaatst.

€ 1.550,00

1.A.0.66 Ongeïsoleerde aangebouwde garage (woningen bnr. 1-4, 7
1 ST
€ 42.000,00
en 8, 17-18, 20-25)
Aan de woning wordt een ongeïsoleerde garage van circa 6300x3700mm gebouwd. De
schuttingpoort en de houten buitenberging vervallen.
De vloer van de garage bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een
dekvloer. De wanden bestaan uit prefab beton. Het dak bestaat uit een betonnen
kanaalplaatvloer voorzien van dakbedekking. De binnenzijde blijft onafgewerkt.
Het metselwerk wordt aan de buitenzijde, m.u.v. de spouwmuur, gehydrofobeerd
waardoor het metselwerk waterafstotend wordt. De voorgevel van de garage wordt
voorzien van houten geveldelen, gelijk aan de houten geveldelen op de woning.
In de voorgevel van de garage wordt een stalen kanteldeur (Hörmann type Berry
2500x2500mm) met een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning
geplaatst. De kanteldeur wordt in dezelfde kleur als de draaidende delen van de
buitenkozijnen uitgevoerd en voldoet aan de uitgangspunten van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. In de zijgevel van de garage wordt een buitendeur
met een halfhoge glasopening voorzien van helder HR++ glas aangebracht. Er
wordt geen extra deuropvangbeugel aangebracht.
De garage wordt voorzien van een aansluitpunt voor de buitenverlichting op een
aparte schakelaar, een dubbele wandcontactdoos en een plafondlichtpunt op een
schakelaar. Voor deze aansluitpunten wordt opbouwmateriaal gebruikt; de
leidingen komen in het zicht.
1.A.0.68 Ongeïsoleerde aangebouwde garage (schuin) (woningen
1 ST
bnr. 5 en 6, 11-16)
Aan de woning wordt een ongeïsoleerde garage van circa 6300x3500mm gebouwd
(i.v.m. de kavelvorm kan de maatvoering iets afwijken). De schuttingpoort en de
houten buitenberging vervallen. De vloer van de garage bestaat uit een
geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden bestaan uit schoon
metselwerk. De wanden bestaan uit prefab beton. Het dak bestaat uit een
betonnen kanaalplaatvloer voorzien van dakbedekking. De binnenzijde blijft
onafgewerkt. Het metselwerk wordt aan de buitenzijde, m.u.v. de spouwmuur,
gehydrofobeerd waardoor het metselwerk waterafstotend wordt. De voorgevel van

€ 43.500,00
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de garage wordt voorzien van houten geveldelen, gelijk aan de houten geveldelen
op de woning.
In de voorgevel van de garage wordt een stalen kanteldeur (Hörmann type Berry
2500x2500mm) met een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning
geplaatst. De kanteldeur wordt in dezelfde kleur als de draaidende delen van de
buitenkozijnen uitgevoerd en voldoet aan de uitgangspunten van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. In de zijgevel van de garage wordt een buitendeur
met een halfhoge glasopening voorzien van helder HR++ glas aangebracht. Er
wordt geen extra deuropvangbeugel aangebracht.
De garage wordt voorzien van een aansluitpunt voor de buitenverlichting op een
aparte schakelaar, een dubbele wandcontactdoos en een plafondlichtpunt op een
schakelaar. Voor deze aansluitpunten wordt opbouwmateriaal gebruikt; de
leidingen komen in het zicht.

1.A.0.70 Ongeïsoleerde aangebouwde garage (schuin) (woningen
1 ST
bnr. 9-10)
Aan de woning wordt een ongeïsoleerde garage van circa 6300x4900mm gebouwd
(i.v.m. kavelvorm kan de maatvoering iets afwijken). De schuttingpoort en de
houten buitenberging vervallen. De vloer van de garage bestaat uit een
geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden bestaan uit prefab
beton. Het dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer voorzien van
dakbedekking. De binnenzijde blijft onafgewerkt. Het metselwerk wordt aan de
buitenzijde, m.u.v. de spouwmuur, gehydrofobeerd waardoor het metselwerk
waterafstotend wordt. De voorgevel van de garage wordt voorzien van houten
geveldelen, gelijk aan de houten geveldelen op de woning.

€ 48.000,00

In de voorgevel van de garage wordt een stalen kanteldeur (Hörmann type Berry
2500x2500mm) met een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning
geplaatst. De kanteldeur wordt in dezelfde kleur als de draaidende delen van de
buitenkozijnen uitgevoerd en voldoet aan de uitgangspunten van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. In de zijgevel van de garage wordt een buitendeur
met een halfhoge glasopening voorzien van helder HR++ glas aangebracht. Er
wordt geen extra deuropvangbeugel aangebracht.
De garage wordt voorzien van een aansluitpunt voor de buitenverlichting op een
aparte schakelaar, een dubbele wandcontactdoos en een plafondlichtpunt op een
schakelaar. Voor deze aansluitpunten wordt opbouwmateriaal gebruikt; de
leidingen komen in het zicht.
1.A.0.86 Isoleren van de aangebouwde garage 6300x3700mm
1 ST
(woningen bnr. 1-4, 7 en 8, 17 en 18, 20-25)
De aangebouwde garage wordt wordt aan de binnenzijde geïsoleerd, waarbij de
isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De wanden worden geïsoleerd door
spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt. Het dak
bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket
voorzien van dakbedekking. Aan de binnenzijde wordt het plafond voorzien van
spuitwerk. De geïsoleerde aangebouwde garage is onverwarmd. Een pijpventilator
in het dak zorgt voor een constante afvoer van lucht, een pijpje in het dak
zorgt voor de constante toevoer van lucht. De stalen kanteldeur wordt vervangen
door dubbele houten openslaande deuren:

€ 12.500,00
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- type Kegro 9715 of gelijkwaardig;
- de deuren zijn per deur circa 105cm breed;
- de deuren zijn van een buitendeurkwaliteit en verticaal geprofileerd;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;
- aan één zijde voorzien van een deuropvangbeugel.
De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. De onderdorpel van dit kozijn is niet geschikt om
met een motorvoertuig overheen te rijden en de doorgang is beperkt (circa
206cm).
1.A.0.88 Isoleren van de aangebouwde garage (schuin)
1 ST
6300x3500mm (woningen bnr. 5-6 en 11-16)
De aangebouwde garage wordt wordt aan de binnenzijde geïsoleerd, waarbij de
isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De wanden worden geïsoleerd door
spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt. Het dak
bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket
voorzien van dakbedekking. Aan de binnenzijde wordt het plafond voorzien van
spuitwerk. De geïsoleerde aangebouwde garage is onverwarmd. Een pijpventilator
in het dak zorgt voor een constante afvoer van lucht, een pijpje in het dak
zorgt voor de constante toevoer van lucht. De stalen kanteldeur wordt vervangen
door dubbele houten openslaande deuren:

€ 12.500,00

- type Kegro 9715 of gelijkwaardig;
- de deuren zijn per deur circa 105cm breed;
- de deuren zijn van een buitendeurkwaliteit en verticaal geprofileerd;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;
- aan één zijde voorzien van een deuropvangbeugel.
De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. De onderdorpel van dit kozijn is niet geschikt om
met een motorvoertuig overheen te rijden en de doorgang is beperkt (circa
206cm).
1.A.0.90 Isoleren van de aangebouwde garage (schuin)
1 ST
6300x4900mm woningen bnr. 9-10)
De aangebouwde garage wordt wordt aan de binnenzijde geïsoleerd, waarbij de
isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De wanden worden geïsoleerd door
spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt. Het dak
bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket
voorzien van dakbedekking. Aan de binnenzijde wordt het plafond voorzien van
spuitwerk. De geïsoleerde aangebouwde garage is onverwarmd. Een pijpventilator
in het dak zorgt voor een constante afvoer van lucht, een pijpje in het dak
zorgt voor de constante toevoer van lucht. De stalen kanteldeur wordt vervangen
door dubbele houten openslaande deuren:

€ 13.500,00

- type Kegro 9715 of gelijkwaardig;
- de deuren zijn per deur circa 105cm breed;
- de deuren zijn van een buitendeurkwaliteit en verticaal geprofileerd;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;
- aan één zijde voorzien van een deuropvangbeugel.
De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het
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Politiekeurmerk Veilig Wonen. De onderdorpel van dit kozijn is niet geschikt om
met een motorvoertuig overheen te rijden en de doorgang is beperkt (circa
206cm).
1.A.0.92 Houten dubbele openslaande garagedeuren in plaats van de
1 ST
standaard kanteldeur (woningen)
De standaard stalen kanteldeur wordt vervangen door houten dubbele openslaande
deuren. De loopdeur is op de meerwerk optietekening aangegeven. De inactieve
deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren
kunnen ongeveer 90 graden opendraaien. Het garnituur is overeenkomstig met het
garnituur van de buitenkozijnen en is voorzien van een driepunt sluiting. Het
dag- en nachtslot wordt voorzien van een cilinder, gelijksluitend met de rest
van de woning. In de prijs van deze optie is de standaard stalen kanteldeur
verrekend. De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen.

€ 5.000,00

- type Kegro 9715 of gelijkwaardig;
- de deuren zijn per deur circa 105cm breed;
- de deuren zijn van een buitendeurkwaliteit en verticaal geprofileerd;
- kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur;
- aan één zijde voorzien van een deuropvangbeugel.
De onderdorpel van dit kozijn is niet geschikt om met een motorvoertuig
overheen te rijden en de doorgang is beperkt (circa 206cm).
1.A.X.16 Uitbouw achtergevel 120cm (woningen)

1 ST

€ 15.200,00

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200mm. De
vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een
dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke
achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een
isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk
aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw.
Omdat het woonoppervlak wordt vergroot zal ook de ventilatiecapaciteit van de
gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. De elektrapunten worden
aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 1200mm.
Het toepassen van een uitbouw kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
1.A.X.36 Uitbouw achtergevel 240cm (woningen)
1 ST
Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 2400mm. De
vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een
dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke
achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een
isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk
aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw.
Omdat het woonoppervlak wordt vergroot zal ook de ventilatiecapaciteit van de
gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. De elektrapunten worden
aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 2400mm.

€ 22.800,00

Het toepassen van een uitbouw kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
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1.A.X.58 Kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht
1 ST
(woningen)
In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn
met dubbele openslaande deuren en één zijlicht aangebracht. Het kozijn met
dubbele deuren heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de
achtergevel en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de
rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve
deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren
kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Aan één zijde van de dubbele deuren
wordt een deuropvangbeugel geplaatst.

€ 1.350,00

1.A.X.62 Breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee
1 ST
zijlichten in de uitbouw (woningen)
In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een breed
kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het brede
kozijn met dubbele deuren is ongeveer 3900mm breed en wordt voorzien van een
cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. Het kozijn wordt niet
gecentreerd. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur
is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen
ongeveer 140 graden opendraaien. Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst.

€ 2.350,00

Het toepassen van deze optie kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
1.A.X.74 Buitendeur tussen de woning en de aangebouwde garage
1 ST
(in combinatie met de optie voor een uitbouw)
Het aanbrengen van een buitendeurkozijn zonder bovenlicht met een dichte vlakke
buitendeur in de wand tussen de woning en de garage. De uitvoering van dit
extra kozijn is gelijk aan de rest van de buitenkozijnen. De deurbreedte is
930mm. Het garnituur is overeenkomstig met het garnituur van de buitenkozijnen
en is voorzien van een driepunt sluiting. Het dag- en nacht slot wordt voorzien
van een cilinder, gelijksluitend met de rest van de woning. De deur wordt circa
400mm vanuit de achtergevel geplaatst en draait vanuit de garage de woning in.
Deze deur kan niet verder richting de achtergevel.

€ 3.550,00

1.B.X.10 Fakro lichtkoepel gebogen glas (100x100cm) plaatsen in
1 ST
uitbouw 240cm (woningen)
In het platte dak van de uitbouw 240cm wordt een Fakro lichtkoepel met gebogen
glas (1000x1000mm) aangebracht. Er wordt een vaste lichtkoepel toegepast. Deze
is niet te openen. Wanneer u de lichtkoepel wilt laten voorzien van zonwering
kunt u kiezen voor optie 1.B.X.12. Wanneer de lichtkoepel niet wordt voorzien
van zonwering is er kans op oververhitting van de woning. In het plafond worden
raveelijzers aangebracht om de plafondplaten op te kunnen vangen en om een
sparing te creëren voor de lichtkoepel. De lichtkoepel voldoet aan de
uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De lichtkoepel wordt circa
500mm uit de achtergevel van de uitbouw 2400mm geplaatst.

€ 3.450,00

Het toepassen van een lichtkoepel kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
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1.B.X.12 Buitenzonwering voor Fakro lichtkoepel gebogen glas
1 ST
(100x100cm) (woningen)
Aan de buitenzijde van de lichtkoepel uit optie 1.B.X.10 wordt elektrische
buitenzonwering op zonne-energie aangebracht. De bediening werkt op
zonne-energie en voor de aansturing wordt er één afstandsbediening meegeleverd.
De buitenzonwering wordt geleverd in de kleur wit.

€ 1.450,00

1.B.X.14 Lichtstraat plaatsen in de uitbouw 240cm (woningen)
1 ST
In het platte dak van de uitbouw 2400mm wordt een lichtstraat van circa
3000x1000mm aangebracht. Er wordt een vaste lichtstraat toegepast. Deze is niet
te openen. Wanneer u de lichtstraat wilt laten voorzien van zonwering kunt u
kiezen voor optie 1.B.X.18. Wanneer de lichtstraat niet wordt voorzien van
zonwering is er kans op oververhitting van de woning. De lichtstraat voldoet
aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en wordt circa 500mm
uit de achtergevel van de uitbouw 2400mm geplaatst.

€ 8.800,00

- Luxlight LDV 32-10;
- lessenaarsdak, vrijstaand;
- vaste uitvoering, inbraakwerend;
- binnenzijde in de kleur RAL 9010 (wit);
- buitenzijde in de kleur RAL 7016 (grijs);
Optioneel kunt u ook kiezen om het glas in de lichtstraat uit te laten voeren
met een antivuilcoating, zie optie 1.B.X.16. Hierbij wordt het glas voorzien
van een beschermlaag wat de aanhechting van vuil tegen gaat.
Het toepassen van een lichtstraat kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
1.B.X.16 Antivuilcoating voor lichtstraat (woningen)
Het glas van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt voorzien van een
antivuilcoating. Hierdoor zal vuil minder snel op het glas aanhechten.

1 ST

€ 500,00

1.B.X.18 Buitenzonwering voor lichtstraat (woningen)

1 ST

€ 2.550,00

Aan de buitenzijde van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt elektrische
buitenzonwering met afstandsbediening aangebracht. De semi-transparante
zonwering wordt aan de buitenzijde gemonteerd. De zonwering is te bedienen door
één afstandsbediening. De buitenzonwering wordt geleverd in de kleur lichtgrijs
(Sunworker M654).
1.B.X.20 Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTU-V 09) 1 ST
A
voorgevel woningen
In het schuine dak wordt een handbediend wit kunststof gecoat tuimelvenster
aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van
isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de
onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de pv-panelen.

€ 1.675,00

In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 1 t/m 18.
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Het toepassen van een tuimelvenster kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
1.B.X.20 Fakro tuimelvenster 94x140cm wit afgelakt (FTU-V 09) 1 ST
B
achtergevel woningen
In het schuine dak wordt een handbediend wit kunststof gecoat tuimelvenster
aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien van
isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de
onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de pv-panelen.

€ 1.675,00

In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 19 t/m
25.
Het toepassen van een tuimelvenster kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
1.B.X.24 Handmatig bedienbaar rolluik voor Fakro tuimelvenster
1 ST
94x140cm (woningen)
Het Fakro tuimelvenster van 94x140cm wordt aan de buitenzijde voorzien van een
handmatig bediend rolluik. De ruimte wordt nagenoeg compleet verduisterd. Het
biedt een verhoogde bescherming op zonnige dagen tegen oncomfortabele
warmteverhoging en beschermt tegen UV-straling. In de winter beperkt deze
zonwering bovendien het warmteverlies. Als extra voordelen gelden de
bescherming tegen inbraak en tegen externe geluiden. Het rolluik beschermt
tegen alle weersinvloeden. Het is vervaardigd van aluminium en behandeld met
een speciale coating. Het rolluik is erg flexibel. Het buigt mee met elke
kanteling van het dakraam. Open of sluit de zonwering met de bijgeleverde
zwengel.

€ 975,00

Kenmerken:
- Complete verduistering;
- Effectieve bescherming tegen warmte;
- Minimaliseert warmteverlies in de winter tot maximaal 15%;
- Geluidsbeperking;
- Verhoogde inbraakwerendheid.
Kleur: 102 Antraciet.
1.B.X.26 Elektrisch bedienbaar rolluik voor Fakro tuimelventer
1 ST
94x140cm (woningen)
Het Fakro tuimelvenster van 94x140cm wordt aan de buitenzijde voorzien van een
elektrisch bediend rolluik op zonne-energie. De ruimte wordt nagenoeg compleet
verduisterd. Het biedt een verhoogde bescherming op zonnige dagen tegen
oncomfortabele warmteverhoging en beschermt tegen UV-straling. In de winter
beperkt deze zonwering bovendien het warmteverlies. Als extra voordelen gelden
de bescherming tegen inbraak en tegen externe geluiden. Het rolluik beschermt
tegen alle weersinvloeden. Het is vervaardigd van aluminium en behandeld met
een speciale coating. Het rolluik is erg flexibel. Het buigt mee met elke

€ 1.700,00
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kanteling van het dakraam. Automatische bediening op zonne-energie door middel
van de bijgeleverde besturingscentrale en afstandsbediening. Door de ingebouwde
zonnecellen ideaal voor plekken zonder 230V aansluiting. Plaatsing aanbevolen
op zuid- of oostzijde van het dak. Wanneer u ervoor kiest om meerdere dakramen
te voorzien van een rolluik met elektrische bediening op zonne-energie dan
wordt er één bediening meegeleverd.
Kenmerken:
- Complete verduistering;
- Effectieve bescherming tegen warmte;
- Minimaliseert warmteverlies in de winter tot maximaal 15%;
- Geluidsbeperking;
- Verhoogde inbraakwerendheid.
Kleur: 102 Antraciet.
1.B.X.28 Handmatig bedienbaar screen voor Fakro tuimelvenster
1 ST
94x140cm (woningen)
Het Fakro tuimelvenster van 94x140cm wordt aan de buitenzijde voorzien van een
handmatig bediend screen. De screen biedt een optimale bescherming tegen
oververhitting en geeft tegelijkertijd uitzicht naar buiten toe. De screens
reflecteren zonlicht voordat ze het glas bereiken en bieden daarom bescherming
tegen opwarming op zonnige dagen en geven rust aan de ogen en bescherming tegen
schadelijke effecten of sterk reflecterend licht. Het doek van de
buitenzonwering is gefabriceerd uit weerbestendig glasvezel. Dit beschermt
tegen invloeden van buitenaf. Schuif de zonwering gemakkelijk omhoog en omlaag
met het handvat onderaan de stof. De zijgeleiding zorgt dat de zonwering in
elke positie vast te zetten is. Er wordt een bedieningsstok ZST bijgeleverd.

€ 350,00

Kenmerken:
- Effectieve schaduwwerking terwijl licht de ruimte binnentreedt;
- Tot acht keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnenzonwering;
- Reduceert het geluid van regen en hagel;
- Eenvoudige montage, de zonwering wordt van binnenuit gemonteerd.
- 10% stoftransparantie.
Kleur: 090 Antraciet.
1.B.X.30 Elektrisch bedienbaar screen voor Fakro tuimelvenster
1 ST
94x140cm (woningen)
Het Fakro tuimelvenster van 94x140cm wordt aan de buitenzijde voorzien van een
elektrisch bediend screen op zonne-energie. De screen biedt een optimale
bescherming tegen oververhitting en geeft tegelijkertijd uitzicht naar buiten
toe. De screens reflecteren zonlicht voordat ze het glas bereiken en bieden
daarom bescherming tegen opwarming op zonnige dagen en geven rust aan de ogen
en bescherming tegen schadelijke effecten of sterk reflecterend licht. Het doek
van de buitenzonwering is gefabriceerd uit weerbestendig glasvezel. Dit
beschermt tegen invloeden van buitenaf. Automatische bediening op zonne-energie
d.m.v. de bijgeleverde besturingscentrale en afstandsbediening. Rolt
automatisch uit bij teveel zonlicht en automatisch weer in als het donker
wordt. Door de ingebouwde zonnecellen ideaal voor plekken zonder 230V
aansluiting. Plaatsing aanbevolen op zuid- of oostzijde van het dak. Wanneer u
ervoor kiest om meerdere dakramen te voorzien van een rolluik met elektrische
bediening op zonne-energie dan wordt er één bediening meegeleverd.

€ 1.200,00
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Kenmerken:
- Effectieve schaduwwerking terwijl licht de ruimte binnentreedt;
- Tot acht keer effectievere bescherming tegen zonnewarmte dan binnenzonwering;
- Reduceert het geluid van regen en hagel;
- Eenvoudige montage, de zonwering wordt van binnenuit gemonteerd.
- 10% stoftransparantie.
Kleur: 090 Antraciet.
1.B.X.32 Dakkapel achtergevel 130cm breed (woningen)

1 ST

€ 12.500,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 1300mm. Het
kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel
voorzien wordt van vast glas en een deel voorzien wordt van een draaikiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te
bevestigen. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal
gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De
buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt
voorzien van isolatie en dakbedekking.
- Kozijn, net als overige kozijnen: RAL8014 (sepia bruin);
- Daktrim, net als overige: RAL1019 (grijs-beige);
- Dakrand (voor- en onderzijde): RAL7021 Zwartgrijs;
- Zijwand en voorzijde (naast kozijn): RAL7021 Zwartgrijs.
Het dakraam vervalt.
In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 20 t/m
25.
Het toepassen van een dakkapel kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
1.B.X.34 Dakkapel voorgevel 300cm breed (woningen)

1 ST

€ 16.000,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 3000mm. Het
kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt
voorzien van vast glas en waarbij twee delen voorzien worden van een draaikiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te
bevestigen. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal
gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De
buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt
voorzien van isolatie en dakbedekking.
- Kozijn, net als overige kozijnen: RAL8014 (sepia bruin);
- Daktrim, net als overige: RAL1019 (grijs-beige);
- Dakrand (voor- en onderzijde): RAL7021 Zwartgrijs;
- Zijwand en voorzijde (naast kozijn): RAL7021 Zwartgrijs.
Het dakraam vervalt.
In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 2 t/m 17.
Het toepassen van een dakkapel kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
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1.B.X.36 Dakkapel achtergevel 300cm breed (woningen)
1 ST
€ 16.000,00
Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 3000mm. Het
kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt
voorzien van vast glas en waarbij twee delen voorzien worden van een draaikiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te
bevestigen. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal
gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De
buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt
voorzien van isolatie en dakbedekking.
- Kozijn, net als overige kozijnen: RAL8014 (sepia bruin);
- Daktrim, net als overige: RAL1019 (grijs-beige);
- Dakrand (voor- en onderzijde): RAL7021 Zwartgrijs;
- Zijwand en voorzijde (naast kozijn): RAL7021 Zwartgrijs.
Het dakraam vervalt.
In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 20 t/m
25.
Deze optie kan niet worden uitgevoerd i.c.m. de zolderindeling.
Het toepassen van een dakkapel kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.
1.B.X.38 Dakkapel voorgevel 130cm breed (woningen)

1 ST

€ 12.500,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 1300mm. Het
kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel
voorzien wordt van vast glas en een deel voorzien wordt van een draaikiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter gordijnrails achter te
bevestigen. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal
gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De
buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt
voorzien van isolatie en dakbedekking.
- Kozijn, net als overige kozijnen: RAL8014 (sepia bruin);
- Daktrim, net als overige: RAL1019 (grijs-beige);
- Dakrand (voor- en onderzijde): RAL7021 Zwartgrijs;
- Zijwand en voorzijde (naast kozijn): RAL7021 Zwartgrijs.
Het dakraam vervalt.
In verband met PV-panelen is deze optie alleen mogelijk bij bouwnummer 2 t/m 17.
Het toepassen van een dakkapel kan nadelige consequenties hebben voor de
EPC-waarde van de woning. Er zullen geen corrigerende maatregelen worden
genomen om de EPC-waarde te compenseren.

1.C.0.10 Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 (appartement type A)

1 ST

€ -400,00

Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd conform optietekening VK19. Er vervalt 1
kozijn met binnendeur en een thermostaat. Elektra wordt aangebracht conform
optietekening.
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1.C.0.12 Vergroten badkamer (appartement type A)
1 ST
Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 1. De wand tussen de
badkamer en slaapkamer 1 wordt verplaatst conform optietekening VK20. De
installaties in de wand verplaatsen mee.

01-12-2020

€ 750,00

In deze optie zijn alleen de bouwkundige- en loodgieterskosten meegenomen en
niet het extra tegelwerk. Dit wordt verrekend via de tegelofferte van de
tegelleverancier. E.e.a. conform optietekening.
1.C.0.14 Verplaatsen wanden slaapkamer 1 en 2 (appartement type
1 ST
A)
Slaapkamer 1 wordt vergroot. De wand van slaapkamer 2 verplaats ook conform
optietekening VK21.
Elektra wordt tevens aangebracht conform optietekening.
1.C.0.16 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 (appartement type B)

1 ST

€ 500,00

€ -300,00

Slaapkamer 1 en 2 worden samengevoegd conform optietekening VK22. Er vervalt 1
kozijn met binnendeur en een thermostaat. Elektra wordt aangebracht conform
optietekening.
1.C.0.18 Vergroten badkamer (appartement type B)

1 ST

€ 650,00

Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 1. De wand tussen de
badkamer en slaapkamer 1 wordt verplaatst conform optietekening VK23. De
installaties in de wand verplaatsen mee.
In deze optie zijn alleen de bouwkundige- en loodgieterskosten meegenomen en
niet het extra tegelwerk. Dit wordt verrekend via de tegelofferte van de
tegelleverancier. E.e.a. conform optietekening.
1.C.E.10 Trapkast (woningen)

1 ST

€ 1.450,00

Onder de trap wordt een trapkast geplaatst. De trapkast is voorzien van een
standaard binnendeur en kozijn met bovenlicht. Het bovenlicht wordt dichtgezet
met een wit paneel. Bij de vrijstaande woningen wordt geen bovenlicht in het
kozijn toegepast. De deur wordt voorzien van een deurklink met een loopslot. In
de trapkast wordt een aansluiting voor een wandlichtpunt en een schakelaar,
gecombineerd met een enkele wandcontactdoos, aangebracht. De trap wordt
voorzien van stootborden en de de onderkant van de trap wordt voorzien van
grondverf en spijkergaten blijven in het zicht.
1.C.E.12 Tuingericht wonen (woningen)
1 ST
Alle standaard installatiepunten t.b.v. de keuken in de wanden op de begane
grond (inclusief de standaard aansluitpunten in de keuken) worden van de
achterzijde naar de voorzijde van de woning verplaatst. De afzuigpunten van het
gebalanceerde ventilatiesysteem worden niet mee verplaatst.
1.C.E.30 Samenvoegen slaapkamers voorzijde (woningen)

1 ST

€ 1.850,00

€ -150,00

De slaapkamers aan de voorzijde van de woning worden samengevoegd zoals
aangegeven op de optietekening. Er vervalt een gedeelte van de binnenwand samen
met het standaard binnendeurkozijn met binnendeur. Het elektra wordt aangepast
en aangebracht zoals aangegeven op de optietekening.
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1.C.E.32 Inloopkast in slaapkamer achterzijde (woningen)
1 ST
Het formeren van een walk-in-closet in slaapkamer 1 door de kopse wand van het
toilet door te trekken richting de achtergevel. De verdiepingshoge doorgang
tussen achtergevel en wand is ca. 1800mm breed.

01-12-2020

€ 875,00

De dagkant (kopse kant muur) van de doorgang wordt afgewerkt met een
stucprofiel en glad afgewerkt. In de walk-in-closet zit een extra
plafondlichtpunt op een extra schakelaar. E.e.a. conform optietekening.
1.C.E.34 Vaste kast op overloop en compacte badkamer (woningen)

1 ST

€ 1.250,00

Op de overloop wordt ten koste van slaapkamer 1 een vaste kast gemaakt. De
vaste kast wordt uitgevoerd met een standaard binnendeurkozijn, een standaard
binnendeur en standaard garnituur. In de vaste kast zit een plafondlichtpunt
met schakelaar en een enkele wandcontactdoos.
De deur van slaapkamer 1 schuift op naar rechts, incl. de wand van de badkamer.
Hierdoor ontstaat de compacte badkamer. De standaard badkamer is ca. 1730mm
breed en wordt nu ca. 1470mm breed. De aansluitingen van sanitair blijven op de
standaard plaats. E.e.a. conform optietekening.
1.C.E.36 Slaapkamers voorzijde samenvoegen met inloopkast
1 ST
(woningen)
Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd conform optie 1.C.D.30. Tevens wordt er
een walk-in-closet gemaakt in voormalig slaapkamer 3.

€ 250,00

Tussen de voorgevel en de muur van de walk-in-closet wordt een verdiepingshoge
doorgang gemaakt van ca. 1800mm breed. De dagkant (kopse kant muur) van de
doorgang wordt afgewerkt met een stucprofiel en glad afgewerkt.
Er wordt een extra plafondlichtpunt met extra schakelaar t.b.v. de
walk-in-closet aangebracht. De wand wordt dichtgezet. E.e.a. conform
optietekening.
1.C.E.38 Compacte badkamer met 4 slaapkamers (woningen)
1 ST
Op de eerste verdieping wordt een vierde slaapkamer gecreëerd. Slaapkamer 1
wordt in tweeën opgedeeld.

€ 2.850,00

Tussen de deur van slaapkamer 1 en het toilet komt een extra standaard
binnendeur met standaard binnendeurkozijn en standaard garnituur, die toegang
geeft tot slaapkamer 4. Elektra conform optietekening. De deur van slaapkamer 1
schuift hiervoor op naar rechts incl. de wand van de badkamer. Hierdoor
ontstaat de compacte badkamer. De standaard badkamer is ca. 1730mm breed en
wordt nu ca. 1470mm breed. De aansluitingen van sanitair blijven op de
standaard plaats.
Slaapkamer 2 en 3 wijzigen niet.
1.C.E.40 Verlengde compacte badkamer met 4 slaapkamers
1 ST
(woningen)
Op de eerste verdieping wordt een vierde slaapkamer en een verlengde compacte
badkamer gecreëerd. Slaapkamer 1 wordt in tweeën opgedeeld. Tussen de deur van
slaapkamer 1 en het toilet komt een extra standaard binnendeur met standaard
binnendeurkozijn en standaard garnituur, die toegang geeft tot slaapkamer 4.

€ 3.300,00
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Elektra conform optietekening. De deur van slaapkamer 1 schuift hiervoor op
naar rechts incl. de wand van de badkamer. Hierdoor ontstaat de compacte
badkamer. De standaard badkamer is ca. 1730mm breed en wordt nu ca. 1470mm
breed.
Tevens verlengen we de compacte badkamer ten koste van slaapkamer 3. De wand
tussen de badkamer en slaapkamer 3 wordt ca. 700mm verplaatst. De installaties
in de wand verplaatsen mee. Slaapkamer 2 wijzigt niet.
In deze optie zijn alleen de bouwkundige- en loodgieterskosten meegenomen en
niet het extra tegelwerk. Dit wordt verrekend via de tegelofferte van de
tegelleverancier. E.e.a. conform woonwensentekening.
1.C.E.42 Badkamer vergroten (woningen)

1 ST

€ 1.150,00

Het vergroten van de badkamer ten koste van slaapkamer 3. De wand tussen de
badkamer en slaapkamer 3 wordt ca. 700mm verplaatst. De installaties in de wand
verplaatsen mee.
In deze optie zijn alleen de bouwkundige- en loodgieterskosten meegenomen en
niet het extra tegelwerk. Dit wordt verrekend via de tegelofferte van de
tegelleverancier. E.e.a. conform optietekening.
1.C.E.70 Wijzigen indeling met techniekkast (woningen)
Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform
optietekening. Installatie conform optietekening. Er ontstaat een
techniekkast.

1 ST

€ 5.400,00

Het binnendeurkozijn op de zolderverdieping wordt uitgevoerd zonder bovenlicht
met standaard binnendeur en standaard garnituur.

1.F.X.26 De houten buitenberging laten vervallen
De buitenberging komt te vervallen en wordt niet geleverd. De houten
buitenberging komt in zijn geheel te vervallen inclusief fundering,
hemelwaterafvoer of grindkoffer en de grondkabel voor het elektra.

1 ST

€ -1.600,00

Deze optie kan alleen gekozen worden wanneer u ook kiest voor het verplaatsen
van de buitenunit van de warmtepomp.

2.D.0.10 Standaard keukenaansluitpunten

1 ST

€ 0,00

Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht
zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt
geen vloerverwarming aangebracht.
2.D.0.12 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen
1 ST
projectshowroom
Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom, zullen zij de offerte
voor het aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken. Op deze offerte
worden geen kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige
elektra aansluitingen. Alleen de extra elektra aansluitingen en extra of

n.t.b.
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verplaatsingen van het loodgieterswerk worden in rekening gebracht. De kosten
hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom
ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het
aanpassen van het gewijzigde keukenleidingwerk.
Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op
aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als
afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd.
De keuken zal na oplevering geplaatst worden.
Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen projectshowroom
d.d. …-…-2020.
2.D.0.14 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen
1 ST
derden
Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt
gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen
projectleverancier dienen wij voor de sluitingsdatum van u te hebben ontvangen,
zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk
kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van
de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen en
extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er
verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van
de gekozen keukenindeling. Indien u de technische keukentekeningen door Van
Wijnen wilt laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht.

n.t.b.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op
aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een
recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de
vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst
worden. U stemt zelf het inmeetmoment en de plaatsing van de keuken af met uw
leverancier.
Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen … d.d. …-…-2020.
2.D.0.18 Doorvoer door de gevel voor een afzuigkap (woningen)

1 ST

€ 270,00

In de gevel wordt een sparing (Ø160mm) aangebracht. Na oplevering wordt hier een
afvoerkanaal van de afzuigkap op aangesloten. Aan de buitenkant wordt de
sparing afgewerkt met een RVS bolrooster.
De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem, dit betekent dat
er evenveel lucht toe- als afgevoerd wordt. Wanneer de afzuigkap wordt
aangezet, zal er meer lucht worden afgevoerd dan dat er wordt toegevoerd.
Hierdoor ontstaat er een tijdelijke onbalans in de woning.
Wij adviseren om tijdens het koken een raam open te zetten om de onbalans in de
woning te beperken. Houd er wel rekening mee dat er hierdoor veel koude lucht
naar binnen komt en het een tijd duurt voordat deze koude lucht is opgewarmd.
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2.D.0.20 Doorvoer door de gevel en het platte dak van de
1 ST
aangebouwde garage voor een afzuigkap (woningen)
In de gevel en het platte dak van de aangebouwde berging wordt een sparing
(Ø160mm) aangebracht. Na oplevering wordt hier een afvoerkanaal van de
afzuigkap op aangesloten.

01-12-2020

€ 330,00

De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem, dit betekent dat
er evenveel lucht toe- als afgevoerd wordt. Wanneer de afzuigkap wordt
aangezet, zal er meer lucht worden afgevoerd dan dat er wordt toegevoerd.
Hierdoor ontstaat er een tijdelijke onbalans in de woning.
Wij adviseren om tijdens het koken een raam open te zetten om de onbalans in de
woning te beperken. Houd er wel rekening mee dat er hierdoor veel koude lucht
naar binnen komt en het een tijd duurt voordat deze koude lucht is opgewarmd.
2.D.0.22 Doorvoer door het platte dak van de uitbouw voor een
1 ST
afzuigkap (woningen)
Door het platte dak van de uitbouw wordt een sparing (Ø160mm) aangebracht. Na
oplevering wordt hier een afvoerkanaal van de afzuigkap op aangesloten.

€ 210,00

De woning is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem, dit betekent dat
er evenveel lucht toe- als afgevoerd wordt. Wanneer de afzuigkap wordt
aangezet, zal er meer lucht worden afgevoerd dan dat er wordt toegevoerd.
Hierdoor ontstaat er een tijdelijke onbalans in de woning.
Houd er rekening mee dat de lucht uit de afzuigkap komt onder een
slaapkamerraam uitkomt.
Wij adviseren om tijdens het koken een raam open te zetten om de onbalans in de
woning te beperken. Houd er wel rekening mee dat er hierdoor veel koude lucht
naar binnen komt en het een tijd duurt voordat deze koude lucht is opgewarmd.

2.E.0.10 Standaard badkamer en toilet
1 ST
De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals
omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.
2.E.0.16 Sanitair en tegelwerk badkamer en toilet volgens offerte
1 ST
projectshowroom
In de badkamer en het toilet wordt het sanitair en tegelwerk aangebracht
volgens de offerte van de projectshowroom van d.d. …-...-2020 met bijbehorende
tekeningen van d.d. ...-...-2020.

2.G.0.10 Dichte trap van de begane grond naar de verdieping
1 ST
(woningen)
De standaard open trap van de begane grond naar de verdieping wordt vervangen
door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen, trapspil,
traphekken en de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van
de traptreden en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en
worden niet afgeschilderd.

€ 0,00

n.t.b.

€ 500,00
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2.G.0.12 Dichte trap van de verdieping naar zolder (woningen)
1 ST
De standaard open trap van de verdieping naar zolder wordt vervangen door een
dichte vurenhouten trap met stootborden. De trapbomen, trapspil, traphekken en
de onderzijde van de trap worden afgeschilderd. De bovenzijde van de traptreden
en de stootborden zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet
afgeschilderd.

€ 500,00

............ ST

€ 2.350,00

2.G.0.14 Standaard trap voorzien van Next Step treden (woningen)

De standaard vurenhoutentrap wordt voorzien van Next Step treden. De standaard
treden worden hierbij vervangen door de sterkste en meest slijtvaste traptreden
die er op dit moment gemaakt worden. De treden zijn voorzien van een extreem
harde toplaag welke onder hoge druk is samengeperst. De treden zijn
onderhoudsarm, slijtvast en hebben een goede antislip. De hele trap exclusief
de treden wordt afgeschilderd. Indien van toepassing worden de stootborden ook
afgeschilderd. De standaard gelakte leuningen worden vervangen door witte
rechthoekige afgeschilderde leuningen.
Kleur: ...
Onderstaande trap(pen) worden voorzien van Next Step treden:
- ...
Wanneer er gekozen wordt voor treden in de kleur 9417 Snow White, dan zal de
trap worden afgeschilderd in de kleur RAL 9003 Signaalwit in plaats van RAL
9010 Zuiverwit.
............ ST
2.G.0.16 Standaard trap voorzien van Next Step treden en
stootborden (woningen)
De standaard vurenhouten trap wordt voorzien van Next Step treden en
stootborden. De standaard treden en stootborden worden hierbij vervangen door
de sterkste en meest slijtvaste traptreden die er op dit moment gemaakt worden.
Deze trede is voorzien van een extreem harde toplaag welke onder hoge druk is
samengeperst. De treden zijn onderhoudsarm, slijtvast en hebben een goede
antislip. De standaard gelakte leuningen worden vervangen door witte
rechthoekige afgeschilderde leuningen.

€ 2.850,00

Kleur: ...
Onderstaande trap(pen) worden voorzien van Next Step treden en stootborden:
- ...
Wanneer er gekozen wordt voor treden en/of stootborden in de kleur 9417 Snow
White, dan zal de trap worden afgeschilderd in de kleur RAL 9003 Signaalwit in
plaats van RAL 9010 Zuiverwit.
Deze optie is een meerprijs ten opzichte van de dichte trap, wanneer u
standaard een open trap heeft dient u ook te kiezen voor optie 2.G.0.10 en/of
2.G.0.12.
***Let op deze optie is niet mogelijk wanneer de binnenunit van de lucht- /
water warmtepomp in de trapkast staat (geluidwering)***
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2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos
Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep.

01-12-2020

€ 155,00

-…
2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep

............ ST

€ 275,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep.
Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.
-…
2.H.0.16 Extra dubbele wandcontactdoos

............ ST

€ 175,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.
-…
2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast

............ ST

€ 130,00

Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op
een bestaande groep.
-…
............ ST
2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele
wandcontactdoos
De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.

€ 55,00

-…
............ ST
2.H.0.24 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar
maken op een aparte schakelaar
Het aanbrengen van een extra schakelaar en het schakelbaar maken van de linker
helft van een dubbele wandcontactdoos.

€ 148,00

-…
............ ST
2.H.0.26 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar
maken op een bestaande schakelaar
De linker helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een
bestaande schakelaar.

€ 50,00

-…
............ ST
2.H.0.28 Extra loze leiding
Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) met
inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding
wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een
controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met bijvoorbeeld een
netwerkaansluiting. Zie hier voor bijvoorbeeld de opties 3.H.0.12 of 3.H.0.14.

€ 105,00
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-…
............ ST
2.H.0.30 Diameter van een loze leiding vergroten
Het aanbrengen van een loze leiding met een diameter van 3/4" (Ø 19mm
buitendiameter) in plaats van 5/8" (Ø 16mm buitendiameter). De loze leiding
wordt voorzien van een inbouwdoos, afgemonteerd met een blindplaat en voorzien
van een controledraad. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van de
standaard loze leiding.

€ 10,00

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.
-…
............ ST
2.H.0.32 Mantelbuis ten behoeve van wandbevestiging televisie
Het in de wand aanbrengen van een mantelbuis (Ø 40mm buitendiameter) van 300mm
naar 1200mm boven de vloer, ten behoeve van het na oplevering aanbrengen van een
televisiekabel. Deze optie is alleen mogelijk in wanden van minimaal 100mm dik.

€ 165,00

-…
............ ST
2.H.0.34 Voorbereiding voor een Wifi Acces Point
Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar het plafond op de
overloop (zonder inbouwdoos) ten behoeve van toekomstige aanleg van een Wifi
Acces Point. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Er wordt
uitgegaan van een Wifi Acces Point voorzien van Power Over Ethernet (POE).

€ 175,00

-…
2.H.0.36 Gekoppelde loze speakerleiding

............ ST

€ 115,00

Het aanbrengen van een loze leiding in de dekvloer, van één punt in de ruimte
naar een ander punt in de ruimte. De loze leiding wordt op beide punten
afgemonteerd met een inbouwdoos met blindplaat op circa 30cm boven de vloer. De
loze leiding wordt voorzien van een controledraad.
-…
2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen

............ ST

€ 138,00

Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand- of
plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of
wisselschakelaar).
-…
2.H.0.42 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars

............ ST

€ 50,00

Het wijzigen van een serieschakelaar in twee schakelaars in aparte inbouwdozen.
Dit om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen in plaats van de
standaard schakelaar.
............ ST
2.H.0.44 Extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar
Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm).

€ 185,00

Pagina 18 van 40

Optiekeuzelijst

Van Wijnen Harderwijk B.V.
Project:
Woningmodel:

36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum

01-12-2020

-…
............ ST
2.H.0.46 Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar
Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door bestaande extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm).

€ 95,00

-…
............ ST
2.H.0.48 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een aparte
schakelaar
Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door
een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de
PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt
afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is
het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet,
omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden.

€ 175,00

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.
-…
............ ST
2.H.0.50 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een bestaande
schakelaar
Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door
een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent
dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar
wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast,
is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet,
omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden.

€ 90,00

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.
-…
2.H.0.52 Plafondlichtpunt fabrieksmatig verplaatsen

............ ST

€ 30,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit
plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals
aangegeven op de optietekening. In werkelijkheid kan de positie van het
plafondlichtpunt afwijken van wat op de optietekeningen staat aangegeven.
-…
Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (geboord) kan gebruik
gemaakt worden van optie 2.H.0.58.
2.H.0.54 Extra fabrieksmatig plafondlichtpunt op aparte schakelaar

............ ST

€ 190,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de
positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het
plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het
betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa
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positie en kan in werkelijkheid afwijken.
Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (geboord) kan gebruik
gemaakt worden van optie 2.H.0.58 of 2.H.0.60.
-…
............ ST
2.H.0.56 Extra fabrieksmatig plafondlichtpunt op bestaande
schakelaar
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de
positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het
plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het
betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa
positie en kan in werkelijkheid afwijken.

€ 105,00

Voor het exact op maat plaatsen van een plafondlichtpunt (geboord) kan gebruik
gemaakt worden van optie 2.H.0.58 of 2.H.0.62.
-…
2.H.0.58 Plafondlichtpunt geboord verplaatsen

............ ST

€ 370,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit
plafondlichtpunt zal, met maximaal 20mm afwijking, in het werk worden geboord
op de positie zoals aangegeven op de optietekening.
-…
2.H.0.60 Extra geboord plafondlichtpunt op aparte schakelaar

............ ST

€ 455,00

Het aanbrengen van een extra geboord plafondlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal in het werk op de positie zoals aangegeven
op de optietekening worden geboord. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt
maximaal 20mm af van de op de optietekening aangegeven positie.
-…
2.H.0.62 Extra geboord plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

............ ST

€ 370,00

Het aanbrengen van een extra geboord plafondlichtpunt geschakeld door een
bestaande schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal in het werk op de positie zoals
aangegeven op de optietekening worden geboord. De positie van dit
plafondlichtpunt wijkt maximaal 20mm af van de op de optietekening aangegeven
positie.
-…
............ ST
2.H.0.64 Ronde enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar
(woningen)
In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED
lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekring van 95mm. Deze
spot is te schakelen door een extra schakelaar. De afdekring van deze
inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

€ 450,00

Kleur: ...
Pagina 20 van 40

Optiekeuzelijst

Van Wijnen Harderwijk B.V.
Project:
Woningmodel:

36000144 LEUSDEN - 25 won. en 77 app. Hof van Liz
LEUSDEN - 49 woningen Hof van Liz

Datum

01-12-2020

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ...
............ ST
2.H.0.65 Ronde enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar
(appartementen)
In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED
lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekring van 95mm. Deze
spot is te schakelen door een extra schakelaar. De afdekring van deze
inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

€ 555,00

Kleur: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ...
............ ST
2.H.0.68 Ronde enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar
(woningen)
In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED
lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekring van 95mm. Deze
spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De afdekring van deze
inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

€ 405,00

Kleur: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ...
............ ST
2.H.0.69 Ronde enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar
(appartementen)
In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED
lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden
(kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekring van 95mm. Deze
spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De afdekring van deze
inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit.

€ 510,00

Kleur: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ...
............ ST
2.H.0.70 Vierkante enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar
(woningen)
In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New
Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot
gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is
9x9cm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De vierkante
afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium,
wit of zwart.

€ 515,00

Kleur: ...
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In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ...
............ ST
2.H.0.71 Vierkante enkele LED inbouwspot op aparte schakelaar
(appartementen)
In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New
Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot
gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is
9x9cm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De vierkante
afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium,
wit of zwart.

€ 620,00

Kleur: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ...
............ ST
2.H.0.72 Vierkante enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar
(woningen)
In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New
Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot
gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is
9x9cm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De vierkante
afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium,
wit of zwart.

€ 430,00

Kleur: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ...
............ ST
2.H.0.73 Vierkante enkele LED inbouwspot op bestaande schakelaar
(appartementen)
In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New
Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot
gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is
9x9cm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De vierkante
afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium,
wit of zwart.

€ 535,00

Kleur: ...
In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ...
2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast
1 ST
Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier
extra elektra groepen kunnen worden toegepast.

€ 250,00

............ ST

€ 0,00

2.H.0.92 Het laten vervallen van een elektrapunt

Het laten vervallen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding,
schakelaar, wandlichtpunt, of plafondlichtpunt).
-…
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2.H.0.94 Toeslag elektrapunt in een metalstud wand (appartement
type B)
De woningscheidende wand bij appartement type B wordt uitgevoerd in metal stud.
Indien er elektra wordt geplaatst in deze wand, dient dit brandwerend te worden
uitgevoerd. Dit bedrag is eclusief het te plaatsen elektra.

2.I.0.14

Uitstortgootsteen met koudwater kraan (woningen)
1 ST
Het aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen type Alape met
emmerrooster, voorzien van stootrand en een koudwater kraan. Wanneer deze optie
in de ongeïsoleerde aangebouwde garage wordt toegepast dan zullen de afvoer en
de koudwaterleiding als opbouwleidingen worden uitgevoerd. In de meterkast zal
een aftapkraan met afsluiter worden geplaatst voor het leeglopen van de kraan
bij een vorstperiode. Deze uitstortgootsteen zal tegen de zijde van de woning
worden aangebracht.

01-12-2020

€ 20,00

€ 780,00

Vanwege onderhoud en eventuele reparaties van de leidingen onder de vloer is
het aan te bevelen om bij deze optie ook de optie voor het kruipluik te kiezen
zodat de kruipruimte onder de aangebouwde garage bereikbaar wordt.
2.I.0.16

Uitstortgootsteen met koud- en warmwater kraan
1 ST
(woningen)
Het aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen type Alape met
emmerrooster, voorzien van stootrand en een koud- en warmwater kraan. Wanneer
deze optie in de ongeïsoleerde aangebouwde garage wordt toegepast dan zullen de
afvoer en de waterleiding als opbouwleidingen worden uitgevoerd. In de
meterkast zal er dan een aftapkraan met afsluiter worden geplaatst voor het
leeglopen van de kraan bij een vorstperiode. Deze uitstortgootsteen zal tegen
de zijde van de woning worden aangebracht.

€ 1.067,00

Vanwege onderhoud en eventuele reparaties van de leidingen onder de vloer is
het aan te bevelen om bij deze optie ook de optie voor het kruipluik te kiezen
zodat de kruipruimte onder de aangebouwde garage bereikbaar wordt.
2.I.0.24

Dekvloer begane grond voorzien van krimpnet (woningen)
1 ST
€ 1.250,00
In de dekvloer van de begane grond wordt een krimpnet (Ø5mm/150mm) aangebracht
om na oplevering een verlijmde afwerkvloer op aan te brengen. Het krimpnet zal
op de vloerverwarmingsleidingen worden aangebracht. De sterkteklasse van de
dekvloer wordt verhoogd naar CW20. Het krimpnet in de dekvloer zal een groot
deel van de mogelijke scheurvorming voorkomen, maar desondanks kan
scheurvorming niet helemaal uitgesloten worden. Voordat u de afwerkvloer
aanbrengt, zullen eerst de nog aanwezige scheuren gerepareerd moeten worden en
zal de vloer geëgaliseerd moeten worden.

2.J.0.30

Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping
1 ST
(woningen)
Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de
zolderverdieping. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De
leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard LT
mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is
te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze

€ 3.600,00
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optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden.
2.J.0.32

Wijzigen standaard warmtepomp zodat er ook gekoeld kan
1 ST
worden (200l boiler, woningen)
Het wijzigen van de standaard binnenunit van de warmtepomp, zodat er via de
vloer gekoeld kan worden. Hierbij wordt er koel water door de slangen van de
vloerverwarming gebracht waarmee energie wordt onttrokken uit de woning, die
vervolgens door de buitenuit wordt afgegeven aan de buitenlucht. Hiertoe wordt
er per vertrek (standaard slaapkamers en badkamer) een extra thermostaat
aangebracht zodat er sprake is van een (beperkte) naregeling. De thermostaat
van de badkamer zal zodanig worden ingesteld dat hier niet gekoeld kan worden
om condensvorming te voorkomen.

€ 2.850,00

Het gebruik van de koeling geeft een hoger stroomverbruik en heeft daardoor
nadelige consequenties voor de EPC waarde van de woning. Er vinden geen
corrigerende maatregelen plaats om de EPC terug te brengen naar 0.
Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de standaard 200 liter
boiler.
2.J.0.33

Wijzigen standaard warmtepomp zodat er ook gekoeld kan
1 ST
worden (300l boiler, woningen)
Het wijzigen van de standaard binnenunit van de warmtepomp, zodat er via de
vloer gekoeld kan worden. Hierbij wordt er koel water door de slangen van de
vloerverwarming gebracht waarmee energie wordt onttrokken uit de woning, die
vervolgens door de buitenuit wordt afgegeven aan de buitenlucht. Hiertoe wordt
er per vertrek (standaard slaapkamers en badkamer) een extra thermostaat
aangebracht zodat er sprake is van een (beperkte) naregeling. De thermostaat
van de badkamer zal zodanig worden ingesteld dat hier niet gekoeld kan worden
om condensvorming te voorkomen.

€ 2.450,00

Het gebruik van de koeling geeft een hoger stroomverbruik en heeft daardoor
nadelige consequenties voor de EPC waarde van de woning. Er vinden geen
corrigerende maatregelen plaats om de EPC terug te brengen naar 0.
Deze optie is alleen van toepassing in combinatie met de optionele 300 liter
boiler.
2.J.0.34

Aanvullend koeling op de zolderverdieping (woningen)

1 ST

€ 450,00

Wanneer er ook voor vloerverwarming op zolder gekozen is in combinatie met de
optie voor vloer koeling dient deze optie gekozen te worden.
2.J.0.36

Vergroten standaard 200 liter boiler naar 300 liter
1 ST
(woningen)
De standaard boiler van 200 liter wordt vervangen door een losstaande boiler
van 300 liter. Hierbij wordt de binnenunit gewijzigd naar type EHSD-VMC2C
Ecodan Hydrobox (verwarmen). De warmtepomp unit en 300 liter boiler komen naast
elkaar in de trapkast te staan in plaats van de standaard twee-in-één unit. De
trapkast moet om die reden met 30 cm vergroot worden richting de achtergevel.
Die kosten zijn inbegrepen in deze optie.

2.J.0.44

Extra draadloze bediening wtw

1 ST

€ 1.850,00

€ 175,00
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Er wordt een extra losse RF-bediening voor de WTW meegeleverd. Deze kan na
oplevering op een plek naar keuze op de wand worden geplakt. In de woonkamer en
in de badkamer is al een wtw-bediening aanwezig.
2.J.0.46

Zone systeem met CO2 regeling (woningen)
1 ST
€ 3.750,00
Er wordt een zone systeem met CO2 regelaars in de woonkamer en de 3 slaapkamers
toegepast. Voor iedere regelaar wordt er een bedrade loze leiding met een 230V
voeding aangebracht (4 stuks).

2.J.0.50

Wijzigen standaard warmtepomp zodat er ook gekoeld kan
1 ST
worden (appartement type A)
Het wijzigen van de standaard binnenunit van de warmtepomp naar type
ERST20D-VM2D, zodat er via de vloer gekoeld kan worden. Hierbij wordt er koel
water door de slangen van de vloerverwarming gebracht waarmee energie wordt
onttrokken uit het appartement, die vervolgens door de buitenuit wordt
afgegeven aan de buitenlucht. Er wordt een extra thermostaat in de badkamer
aangebracht. De vloer in de badkamer mag niet gekoeld worden in verband met
kans op condensatie.

€ 1.700,00

Het gebruik van de koeling geeft een hoger stroomverbruik en heeft daardoor
nadelige consequenties voor de EPC waarde van de woning. Er vinden geen
corrigerende maatregelen plaats om de EPC terug te brengen naar 0.
2.J.0.52

Wijzigen standaard warmtepomp zodat er ook gekoeld kan
1 ST
worden (appartement type B)
Het wijzigen van de standaard binnenunit van de warmtepomp naar type
ERST20D-VM2D, zodat er via de vloer gekoeld kan worden. Hierbij wordt er koel
water door de slangen van de vloerverwarming gebracht waarmee energie wordt
onttrokken uit het appartement, die vervolgens door de buitenuit wordt
afgegeven aan de buitenlucht. Er wordt een extra thermostaat in de badkamer
aangebracht. De vloer in de badkamer mag niet gekoeld worden in verband met
kans op condensatie.

€ 1.720,00

Het gebruik van de koeling geeft een hoger stroomverbruik en heeft daardoor
nadelige consequenties voor de EPC waarde van de woning. Er vinden geen
corrigerende maatregelen plaats om de EPC terug te brengen naar 0.
2.J.0.54

Zone systeem met CO2 regeling (appartementen)
1 ST
Er wordt een zone systeem met CO2 regelaars in de woonkamer en slaapkamer 1
toegepast. Voor iedere regelaar wordt er een bedrade loze leiding met een 230V
voeding aangebracht. In de badkamer blijft de standaard pulsschakelaar
gehandhaafd.

€ 1.100,00

2.J.0.56

Vergroten standaard 200 liter boiler naar 300 liter
(appartementen)
Het vergoten van het boilervat van 200 naar 300 liter. Hierbij wordt de
binnenunit gewijzigd naar type EHST30D-VM6ED.

1 ST

€ 1.650,00

1 ST

€ 2.150,00

Eventuele bouwkundige wijzigingen zijn niet meegenomen in deze optie.
2.J.1.57

Verplaatsen buitenunit warmtepomp naar achterin de tuin

De buitenunit van de warmtepomp wordt verplaatst naar achterin de tuin. Deze
optie is alleen van toepassing wanneer er ook wordt gekozen voor het laten
vervallen van de buitenberging en men na oplevering in eigen beheer een garage
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gaat plaatsen. Ter plaatse van de toekomstige garage wordt de grond vrij
gehouden van leidingen, dit vlak wordt aangegeven op de optietekeningen.
Het buitendeel van de warmtepomp zal enig geluid produceren.

2.K.0.10 Voorbereiding voor buitenzonwering (screens)

1 ST

€ 155,00

Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan
te brengen zonwering (screen). De inbouwdoos wordt voorzien van een blindplaat
op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt een loze leiding
aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt ter plaatse van de bovenhoek van het
kozijn.
-…
2.K.0.12 Voorbereiding voor buitenzonwering (knikarm- of
1 ST
uitvalscherm) (woningen)
Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan
te brengen zonwering (knikarm- of uitvalscherm). De inbouwdoos wordt voorzien
van een blindplaat op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt
een loze leiding aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt; circa 20cm naast
én boven het kozijn.

€ 155,00

-…
2.K.0.14 Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar

1 ST

€ 200,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
door een extra schakelaar. Het aansluitpunt wordt op 210cm hoogte aangebracht.
Deze optie is exclusief armatuur.
-…
2.K.0.16 Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande
1 ST
schakelaar
Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
door een bestaande schakelaar. Het aansluitpunt wordt op 210cm hoogte
aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

€ 115,00

-…
2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter) (woningen)

1 ST

€ 345,00

Het aanbrengen van 10m grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de woning. De
kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het
aansluiten van tuinverlichting. De grondkabel wordt aangesloten op vaste
spanning. De grondkabel wordt niet aangesloten op een aparte elektra groep. De
kabel wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel (3x2,5mm2).
2.K.0.20 10 meter extra grondkabel (totaal 20 meter) (woningen)
De grondkabel wordt geleverd met 20 meter kabel.

1 ST

€ 200,00

2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken (woningen)

1 ST

€ 90,00

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel schakelbaar is.
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2.K.0.24 Grondkabel aansluiten op een aparte groep (woningen)
1 ST
De grondkabel uit optie 2.K.0.18 wordt op een aparte groep in de meterkast
aangesloten.

01-12-2020

€ 90,00

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.
2.K.0.26 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (bij
1 ST
deelname enquête KCM)
Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos
(Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden
uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele
buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning.

€ 270,00

Deze optie wordt meegenomen in de optielijst en ook in de facturatie van het
meer- en minderwerk, de spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt dus
eerst door u betaald. Nadat u alle delen van de enquête (niet anoniem en binnen
één maand na ontvangst) heeft ingevuld, storten wij het bedrag terug op uw
rekening. Meer informatie kunt u vinden in het document ‘uitleg
koperskeuzepakket en showrooms’ of vraag het uw kopersbegeleider.
2.K.0.28 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos
schakelbaar maken
Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte
buitenwandcontactdoos schakelbaar is.

1 ST

€ 90,00

2.K.0.30 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos aansluiten
1 ST
op een aparte groep
De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos uit optie 2.K.0.26 wordt op een aparte
groep in de meterkast aangesloten.

€ 90,00

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.
2.K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in
1 ST
een dubbele buitenwandcontactdoos
De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt gewijzigd in een
spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos.

€ 125,00

2.K.0.34 Voorbereiding voor een aansluiting voor een elektrische
1 ST
auto (woningen)
Vanaf de kruipruimte onder de meterkast tot aan de parkeerplaats in de
achtertuin, wordt een flexibele loze leiding (Ø50mm) aangebracht. De loze
leiding is voorzien van een controledraad zodat deze in de toekomst eenvoudig te
bedraden is. Bij de parkeerplaats wordt de loze leiding ongeveer 50cm boven het
maaiveld aangebracht. Door de verschillen in accu's en laadtijden en daarmee de
benodigde voeding bieden wij geen laadpalen aan. Deze optie is enkel mogelijk
wanneer er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is. Wanneer er een
opstelplaats voor twee auto's op eigen terrein is die beide voorbereid moeten

€ 550,00
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worden op een toekomstige laadpaal, dan is de optie twee keer nodig.
2.K.0.40 Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur (woningen)
1 ST
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast
wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst
afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht.

€ 535,00

2.K.0.42 Schrobputje onder de buitenkraan bij de voordeur
1 ST
(woningen)
Het aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan bij de voordeur. Deze
schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterafvoer van de riolering. De
schrobput is voorzien van een RVS deksel van 15x15cm.

€ 235,00

2.K.0.44 Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel (woningen)

1 ST

€ 743,00

2.K.0.46 Schrobputje onder de buitenkraan aan de achtergevel
1 ST
(woningen)
Het aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan aan de achtergevel.
Deze schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterafvoer van de riolering. De
schrobput is voorzien van een RVS deksel van 15x15cm.

€ 595,00

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. In de
meterkast wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan
desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte
aangebracht.

2.K.0.48 Doorvoer door de fundering (woningen)

1 ST

€ 65,00

Het aanbrengen van een mantelbuis (Ø 50mm) door de fundering van de woning. De
mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop.

2.L.0.10

Aanpassen draairichting binnendeur

1 ST

€ 110,00

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen
van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien.
-…
2.L.0.12

Verplaatsen binnendeur
1 ST
Het verplaatsen van een binnendeurkozijn met deur exclusief het verplaatsen van
de schakelaar.

€ 110,00

-…
2.L.0.14

Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen
Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren volgens de
opdrachtbevestiging van Svedex d.d. …-…-2020.

1 ST

€ 0,00

2.L.0.16

Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex

1 ST

n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van
Svedex d.d. …-…-2020.
2.L.0.18

Vervallen bovenlicht binnendeur

1 ST

€ 110,00
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Het standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht wordt vervangen voor een
binnendeurkozijn zonder bovenlicht. De binnenwand loopt boven het kozijn door.
U kunt via het Svedex portaal aangeven of u het standaard kozijn met een
bovenlicht wilt wijzigen in een kozijn zonder bovenlicht. De kosten voor het
laten vervallen van het bovenlicht wordt - aan de hand van de bevestiging van
Svedex - via deze optie aan u doorberekend.
-…
2.L.0.42

Binnendeur uitvoeren met zwaardere vulling

............ ST

€ 75,00

De binnendeur wordt uitgevoerd met een HPC (high pressure core) vulling
waardoor de deur meer massa krijgt. De genoemde prijs is een meerprijs ten
opzichte van de standaard binnendeur. De HPC vulling heeft geen invloed op de
geluidwerendheid van de binnendeur.
-…
2.L.0.44

............ ST
Slot op slaapkamerdeur
Op de slaapkamerdeur wordt het loopslot vervangen voor een dag- en nachtslot.
De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van het standaard slot op de
slaapkamerdeur.

€ 25,00

-…

3.A.0.10 Cilinder voordeur aanpassen zodat u uzelf niet buiten kunt
1 ST
sluiten
De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het
mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al
een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat u
buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die
gelijksluitend is met de rest van de woning.

3.B.0.14 Aftimmerpakket voor de zolder (woningen)

1 ST

€ 75,00

€ 450,00

Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde MDF stroken ter
plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de
dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van
het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd.
3.B.0.16 Voorbewerken van de onderzijde van de dakplaten op
1 ST
zolder (woningen)
Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde MDF stroken ter
plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de
dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van
het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het
schuine dak wordt voorzien van een witte grondlaag (RAL 9016 Verkeerswit). De
knieschotten worden ook gegrond. Schroef- en nietgaten en de naden bij de
overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

€ 1.350,00
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3.B.0.18 Afwerken van de onderzijde van de dakplaten op zolder
1 ST
(woningen)
Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met wit gegronde MDF stroken ter
plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de
dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van
het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het
schuine dak wordt gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. De
knieschotten worden ook afgewerkt. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt,
de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven
zichtbaar.

............ ST
3.H.0.12 Loze leiding bedraden met een enkele CAT6
netwerkaansluiting
Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een CAT6
netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, één van de
twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft onbedraad.

01-12-2020

€ 2.900,00

€ 175,00

-…
............ ST
3.H.0.14 Loze leiding bedraden met een dubbele CAT6
netwerkaansluiting
Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een dubbele
CAT6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, de twee
poorten wordt bedraad. De standaard loze leiding 5/8" (Ø 16mm buitendiameter)
wordt vergroot naar 3/4" (Ø 19mm buitendiameter).

€ 320,00

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.
-…
3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning of appartement
1 ST
voorzien van kinderbeveiliging
Alle zichtbare wandcontactdozen op 30cm boven de vloer in de hele woning worden
uitgevoerd met kinderbeveiliging. Het is alleen mogelijk om dit voor de hele
woning te kiezen.
............ ST
3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een
wandcontactdoos
Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting.
De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.

€ 345,00

€ 90,00

-…
3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder

............ ST

€ 215,00

Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. De optie is van
toepassing in bijvoorbeeld het toilet of een kast. Deze optie is niet mogelijk
in combinatie met een wisselschakelaar.
-…
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3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED draaidimmer
Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.

01-12-2020

€ 185,00

-…
3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED tastdimmer

............ ST

€ 225,00

Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.
-…
3.H.0.28 Standaard rookmelder wijzigen in een NEST rookmelder

............ ST

€ 190,00

1 ST

€ 0,00

De standaard rookmelder wordt gewijzigd in een NEST rookmelder.
-…
3.H.Q.10 Standaard schakelmateriaal

In de gehele woning wordt standaard schakelmateriaal toegepast van het merk
Jung, model AS500 in de kleur Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door
elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.
3.H.Q.E1 Schakelmateriaal Jung A550 - Alpine wit hoogglans
1 ST
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Alpine wit hoogglans
in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden
door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra
schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

€ 1.250,00

3.H.Q.E2 Schakelmateriaal Jung A550 - Zwart hoogglans

€ 1.250,00

1 ST

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Zwart hoogglans in
plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door
elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra
schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.
3.H.Q.E3 Schakelmateriaal Jung A550 - Aluminium kleur

1 ST

€ 1.250,00

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Aluminium in plaats
van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar
gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is
in deze woonwens meegenomen.
3.H.Q.E4 Schakelmateriaal Jung A550 - Antraciet mat
1 ST
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 Antraciet mat in
plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door
elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra
schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

€ 1.250,00

3.H.Q.E5 Schakelmateriaal Jung LS900 - Alpine wit

€ 1.550,00

1 ST

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS900 Alpine wit in plaats
van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar
gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is
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in deze woonwens meegenomen.
3.H.Q.E6 Schakelmateriaal Jung LS900 - Grijs
1 ST
Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS900 Grijs in plaats van
de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar
gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is
in deze woonwens meegenomen.

€ 1.550,00

3.H.Q.E7 Schakelmateriaal Jung LS900 - Zwart

€ 1.550,00

1 ST

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS900 Zwart in plaats van
de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar
gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is
in deze woonwens meegenomen.
3.H.Y.30 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur
1 ST
RVS
Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op
de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn,
zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur
te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw
badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

€ 0,00

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele
woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of
keuken.
Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar,
wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast
elkaar in een venster.
Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst.
Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken,
wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.
3.H.Y.31 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - EWCD

............ ST

€ 25,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.
Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele
wandcontactdoos nodig en krijgt u een dubbel venster.
De accentkleur is RVS.
............ ST
3.H.Y.32 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - Enkele
schakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de
tastdimmer.

€ 22,00

De accentkleur is RVS.
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3.H.Y.33 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS Serieschakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid serieschakelaar.

01-12-2020

€ 22,00

De accentkleur is RVS.
............ ST
3.H.Y.34 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - Draaidimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één
of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 33,00

De accentkleur is RVS.
............ ST
3.H.Y.35 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - Tastdimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of
meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 39,00

De accentkleur is RVS.
3.H.Y.36 LS900 Design metaal in een accentkleur RVS - USB lader

............ ST

€ 33,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid USB-lader.
De accentkleur is RVS.
3.H.Y.40 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur
1 ST
messing klassiek
Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op
de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn,
zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur
te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw
badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

€ 0,00

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele
woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of
keuken.
Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar,
wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast
elkaar in een venster.
Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst.
Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken,
wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.
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3.H.Y.41 LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek EWCD
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.

01-12-2020

€ 58,00

Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele
wandcontactdoos nodig en krijgt u een dubbel venster
De accentkleur is messing klassiek.
............ ST
3.H.Y.42 LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek Enkele schakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de
tastdimmer.

€ 52,00

De accentkleur is messing klassiek.
............ ST
3.H.Y.43 LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek Serieschakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid serieschakelaar.

€ 52,00

De accentkleur is messing klassiek.
............ ST
3.H.Y.44 LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek Draaidimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één
of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 73,00

De accentkleur is messing klassiek.
............ ST
3.H.Y.45 LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek Tastdimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of
meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 73,00

De accentkleur is messing klassiek.
............ ST
3.H.Y.46 LS900 Design metaal in een accentkleur messing klassiek USB lader
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid USB-lader.

€ 52,00

De accentkleur is messing klassiek.
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3.H.Y.50 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur
1 ST
Dark
Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op
de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn,
zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur
te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw
badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

01-12-2020

€ 0,00

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele
woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of
keuken.
Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar,
wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast
elkaar in een venster.
Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst.
Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken,
wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.
3.H.Y.51 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - EWCD

............ ST

€ 32,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.
Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele
wandcontactdoos nodig en krijg u een dubbel venster.
De accentkleur is dark.
............ ST
3.H.Y.52 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - Enkele
schakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de
tastdimmer.

€ 27,00

De accentkleur is dark.
............ ST
3.H.Y.53 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark Serieschakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid serieschakelaar.

€ 27,00

De accentkleur is dark.
3.H.Y.54 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - Draaidimmer

............ ST

€ 48,00

Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één
of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.
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De accentkleur is dark.
............ ST
3.H.Y.55 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - Tastdimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of
meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 48,00

De accentkleur is dark.
............ ST
3.H.Y.56 LS900 Design metaal in een accentkleur Dark - USB lader
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid USB-lader.

€ 30,00

De accentkleur is dark.
3.H.Y.60 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur
1 ST
glanzend Chrome
Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op
de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn,
zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur
te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw
badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

€ 0,00

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele
woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of
keuken.
Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar,
wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast
elkaar in een venster.
Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst.
Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken,
wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.
............ ST
3.H.Y.61 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome EWCD
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.

€ 145,00

Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele
wandcontactdoos nodig en krijgt u een dubbel venster.
De accentkleur is glanzend chrome.
............ ST
3.H.Y.62 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome Enkele schakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.

€ 122,00
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Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de
tastdimmer.
De accentkleur is glanzend chrome.
............ ST
3.H.Y.63 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome Serieschakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid serieschakelaar.

€ 130,00

De accentkleur is glanzend chrome.
............ ST
3.H.Y.64 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome Draaidimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één
of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 212,00

De accentkleur is glanzend chrome.
............ ST
3.H.Y.65 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome Tastdimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of
meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 145,00

De accentkleur is glanzend chrome.
............ ST
3.H.Y.66 LS900 Design metaal in een accentkleur glanzend Chrome USB lader
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid USB-lader.

€ 126,00

De accentkleur is glanzend chrome.
3.H.Y.70 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur
1 ST
messing antiek
Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op
de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn,
zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur
te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw
badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

€ 0,00

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele
woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of
keuken.
Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar,
wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast
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elkaar in een venster.
Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst.
Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken,
wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.
............ ST
3.H.Y.71 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek EWCD
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.

€ 57,00

Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele
wandcontactdoos nodig en krijgt u een dubbel venster.
De accentkleur is messing antiek.
............ ST
3.H.Y.72 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek Enkele schakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de
tastdimmer.

€ 52,00

De accentkleur is messing antiek.
............ ST
3.H.Y.73 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek Serieschakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid serieschakelaar.

€ 52,00

De accentkleur is messing antiek.
............ ST
3.H.Y.74 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek Draaidimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één
of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 73,00

De accentkleur is messing antiek.
............ ST
3.H.Y.75 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek Tastdimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of
meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 73,00

De accentkleur is messing antiek.
3.H.Y.76 LS900 Design metaal in een accentkleur messing antiek USB lader

............ ST

€ 52,00
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Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid USB-lader.
De accentkleur is messing antiek.
3.H.Y.80 Schakelmateriaal LS900 Design metaal in een accentkleur
1 ST
antraciet gelakt
Om het schakelmateriaal in keuken en/of badkamer beter te laten aansluiten op
de laatste modetrends, is het mogelijk om de eenheden die in het zicht zijn,
zoals schakelaars, wandcontactdozen, dimmers en USB-laders in een accentkleur
te bestellen. Hierdoor sluiten deze beter aan op bijvoorbeeld de kraan in uw
badkamer of de greeplijst of spoelbak van uw keuken.

€ 0,00

U bestelt de accentkleuren per stuk en dat gaat als volgt:
U kiest als eerste voor LS900 in de kleuren wit, grijs of zwart voor de gehele
woning. Daarna kan u gebruik maken van een accentkleur in de badkamer en/of
keuken.
Tot slot kiest u voor de uitvoering van de eenheid (schakelaar,
wandcontactdozen, dimmers, USB-lader). Er kunnen maximaal vier eenheden naast
elkaar in een venster.
Op de plattegrondtekening geeft u aan waar u precies de accentkleuren wenst.
Let op, schakelmateriaal wat niet in het zicht zit in de badkamer en/of keuken,
wordt in LS900 wit, grijs of zwart geleverd conform uw keuze.
............ ST
3.H.Y.81 LS900 Design metaal in een accentkleur antractet gelakt EWCD
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele wandcontactdoos.

€ 15,00

Voor een dubbele wandcontactdoos heeft u dus twee eenheden van een enkele
wandcontactdoos nodig en krijg u een dubbel venster.
De accentkleur is antraciet gelakt.
............ ST
3.H.Y.82 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt Enkele schakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid enkele schakelaar. Deze eenheid is niet te gebruiken voor de
tastdimmer.

€ 22,00

De accentkleur is antraciet gelakt.
............ ST
3.H.Y.83 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt Serieschakelaar
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid serieschakelaar.

€ 22,00

De accentkleur is antraciet gelakt.
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3.H.Y.84 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt Draaidimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid draaidimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één
of meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

01-12-2020

€ 33,00

De accentkleur is antraciet gelakt.
............ ST
3.H.Y.85 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt Tastdimmer
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid tastdimmer. Onder één knop zit één dimmer, deze kan op één of
meerdere lichtpunten zijn aangesloten.

€ 39,00

De accentkleur is antraciet gelakt.
............ ST
3.H.Y.86 LS900 Design metaal in een accentkleur antraciet gelakt USB lader
Nadat u een keuze heeft gemaakt in de kleur van LS900 Design metaal van Jung,
kiest u nu een uitvoering van de eenheid. In één venster gaat één eenheid.
Dit is de eenheid USB-lader.

€ 25,00

De accentkleur is antraciet gelakt.

3.K.0.10 Vervallen bestrating oprit (woningen)

1 ST

€ -200,00

De rijstroken t.b.v. de parkeerplaatsen en de staptegels naar de voordeur,
inclusief de laag vulzand, vervallen.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de
aannemingsovereenkomst.
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