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Aantal Bedrag

afhankelijk van de positie van de zonnepanelen (indien van toepassing). Conform

worden voorzien van gipsplaten, behangklaar afgewerkt. Deze optie is

een ventilatierooster aangebracht. De zijwangen en het plafond van de dakkapel

voorzien van één draaikiepraam en een deel vastglas. In het vaste glas wordt

Dakkapel met plat dak aan de zijgevel van de woning. De dakkapel wordt

voorzien van een kunststof raamkozijn van ca. 1,8 x 1,5 m. Het raamkozijn wordt

RD113 10.500,00Dakkapel zijgevel breedte ca. 1,8 m bij een dwarskap

COMBINATIE OPTIES Dak- en gevelaanpassingen 

zijde de kopgevel. Mochten beide buren (bij een tussenwoning) kiezen voor een

uitbouw dan vervallen er dus 2 kopgevels = €2000,-

RU032 -500,00

Indien de buren ook kiezen voor een uitbouw van 2,4 meter dan vervalt aan deze

Geschakelde uitbouw 2,4 m

uitbouw dan vervallen er dus 2 kopgevels = €1000,-

Indien de buren ook kiezen voor een uitbouw van 1,2 meter dan vervalt aan deze

zijde de kopgevel. Mochten beide buren (bij een tussenwoning) kiezen voor een

RU031 -250,00Geschakelde uitbouw 1,2 m

deze optie kan het mogelijk zijn dat een 3e afzuigpunt in de keuken benodigd is.

en de KPN-aansluiting verschuiven met de elementen mee naar de achtergevel

en er wordt een extra plafondlichtpunt aangebracht. Conform tekening. Bij

installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk,

geïsoleerde dakbedekking en ventilatie. 2 wandcontactdozen, de UTP-aansluiting

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter

plaatse van de achtergevel. Deze optie is inclusief de bouwkundige en

RU012 20.500,00Achteruitbouw 2,4 m breedte 5,4 m

de achtergevel. Conform tekening. Bij deze optie kan het mogelijk zijn dat een

3e afzuigpunt in de keuken benodigd is.

geïsoleerde dakbedekking en ventilatie. 2 wandcontactdozen, de UTP-aansluiting,

de KPN-aansluiting en plafondlichtpunt verschuiven met de elementen mee naar

plaatse van de achtergevel. Deze optie is inclusief de bouwkundige en

installatietechnische aanpassingen, zoals vloerverwarming, gevelmetselwerk,

RU002 14.500,00

Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte van de woning ter

Achteruitbouw 1,2 m breedte 5,4 m

COMBINATIE OPTIES Uitbouwen 

Prijs incl. BTWOptie

Koper :  

Koperskeuzelijst

Projectnr. 1559

Omschrijving Juliahof 45 woningen BPD - Wateringen

Woningtype : B (bouwnummers 1, 8, 19, 20, 30 en 39)

Datum 10-3-2017

Bedrijf Boele & van Eesteren B.V.
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Omschrijving Juliahof 45 woningen BPD - Wateringen

Datum 10-3-2017

Bedrijf Boele & van Eesteren B.V.

RI311 1.175,00Indeling zolder, overloop en onbenoemde ruimte

COMBINATIE OPTIES Indelingsaanpassingen 

Conform tekening.

Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen door een hardhouten

schuifpui. De loopdeur wordt gewijzigd in een raamkozijn met draaikiepraam.

RG224 2.800,00Schuifpui en draaikiepraam i.p.v. raamkozijn en deurkozijn

schuifpui. De loopdeur wordt gewijzigd in een raamkozijn met vastglas.

Conform tekening.

RG223 2.700,00

Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen door een hardhouten

Schuifpui en vast raamkozijn i.p.v. raamkozijn en deurkozijn

schuifpui. De loopdeur blijft ongewijzigd. Conform tekening.

RG222 2.850,00

Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen door een hardhouten

Schuifpui i.p.v. raamkozijn achtergevel

hardhouten schuifpui. Conform tekening.

RG221 1.600,00

Het standaard raamkozijn en deurkozijn in de achtergevel vervangen door een

Schuifpui i.p.v. raamkozijn en loopdeur in de achtergevel

gewijzigd in een raamkozijn met draaikiepraam. Conform tekening.

Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen voor dubbel openslaande

draaideuren met één zijlicht in een kunststof kozijn. Het deurkozijn wordt

RG214 3.350,00Openslaande deuren en draaikiepraam i.p.v. raamkozijn en deurkozijn

gewijzigd in een raamkozijn met vastglas. Conform tekening.

draaideuren met één zijlicht in een kunststof kozijn. Het deurkozijn wordt

RG213 3.250,00

Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen voor dubbel openslaande

Openslaande deuren en vast raamkozijn i.p.v. raamkozijn en deurkozijn

ongewijzigd. Conform tekening.

Het standaard raamkozijn in de achtergevel vervangen voor dubbel openslaande

draaideuren met één zijlicht in een kunststof kozijn. De loopdeur blijft

RG212 3.400,00Openslaande deuren i.p.v. raamkozijn achtergevel

Het standaard raamkozijn en deurkozijn in de achtergevel vervangen voor dubbel

openslaand deuren met zijlichten in een kunststof kozijn. Conform tekening.

RG211 3.200,00Openslaande deuren met zijlichten i.p.v. raamkozijn en deurkozijn achtergevel

de zonnepanelen (indien van toepassing). U kunt kiezen uit drie posities,

meerdere keuzes zijn mogelijk. Conform tekening.

afgetimmerd. Afmetingen ca. 1,1 x 1,1 meter. Het dakraam wordt standaard

voorzien van een ventilatiestand. Deze optie is afhankelijk van de positie van

RD133 1.550,00

Dakraam aan de zijgevel van de woning. Het dakraam wordt aan de binnenzijde

Dakraam in de zijgevel bij een dwarskap

tekening.
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installaties. Conform tekening.

de keuken. De wand wordt voorzien van een binnendeur met een glassparing

(enkel blank glas). Geen aanpassingen aan de

RI341 1.700,00

Het leveren en aanbrengen van een scheidingswand tussen de woonkamer en

Wijziging begane grond, afgesloten keuken

Conform tekening.

Het samenvoegen van slaapkamer 1 en 2 en het creëren van een inloopkast zonder

deur; twee verdiepingshoge wandjes, aanpassing verwarming en elektra.

RI326 1.095,00Wijzigen indeling 1e verdieping, inloopkast zonder deur slaapkamer 1

Inclusief extra deurkozijn, aanpassing elektra. Conform tekening.

RI325 1.295,00

Het samenvoegen van slaapkamer 1 en 2 en het creëren van een extra inloopkast.

Wijzigen indeling 1e verdieping, inloopkast met deur slaapkamer 1

ca. 60 cm richting slaapkamer 1. Conform tekening.

RI324 235,00

Het verplaatsen van de wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 2. Wand verschuift

Wijziging indeling 1e verdieping, wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen

gelijk. Conform tekening.

RI323 1.050,00

Het vergroten van de badkamer met ca. 30 cm, de indeling van de badkamer blijft

Wijziging indeling 1e verdieping, vergroten badkamer

technische aansluitingen. Conform tekening.

ligbad (merk Villeroy en Boch type O'novo Cassandra afmeting 80x180 cm) met

badkraan (merk HansGrohe type Ecostat Comfort) toegevoegd. Inclusief standaard

RI322 2.150,00

Het wijzigen van de indeling van de badkamer op de 1e verdieping. Er wordt een

Wijziging indeling 1e verdieping, badkamer met ligbad

aanpassen van de elektrische installatie. Conform tekening.

Het wijzigen van de indeling op de 1e verdieping. Slaapkamer 1 en 3 worden

samengevoegd. De deur van slaapkamer 1 komt te vervallen. Inclusief het

RI321 175,00Wijziging indeling 1e verdieping, slaapkamer samenvoegen

schakelaar. De wanden, het plafond/dakbeschot wordt niet afgewerkt. Conform

tekening.

Het creëren van een berging op de zolder, wanden, toegangsdeur en -kozijn

conform basis. De ruimte wordt voorzien van een wandlichtpunt op een aparte

RI313 1.350,00Indeling zolder, vergrootte berging

afgewerkt. Conform tekening.

lichtpunt op een aparte schakelaar. De wanden, het plafond/dakbeschot wordt niet

toegangsdeur en -kozijn conform basis. De ruimtes worden voorzien van een wand-

RI312 2.350,00

Het creëren van een overloop en twee onbenoemde ruimtes op de zolder, wanden,

Indeling zolder, overloop en twee onbenoemde ruimtes

basis. De ruimte wordt voorzien van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar.

De wanden, plafond/dakbeschot worden niet afgewerkt. Conform tekening.

Het creëren van een overloop op de zolder, een toegangsdeur en -kozijn conform
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V011 1.630,00

Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming op de zolder, 1

Vloerverwarming op zolder

VERWARMINGSINSTALLATIES Verwarming 

E003. De afvoer en aansluiting worden gemaakt nabij de wasmachine opstelplaats.

Voor een condensdroger aanbrengen van: (alleen) een afvoer met sifon voor het

condenswater. De elektra aansluiting wordt aangebracht middels meerwerk E002 of

W101 85,00Wasdrogeraansluiting (alleen waterafvoer)

Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan op ca. 50 cm hoogte op

de achtergevel naast de achterdeur.

W003 585,00Buitenkraan op de achtergevel (vorstvrij)

Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan op ca. 50 cm hoogte op

de voorgevel naast de voordeur.

W002 640,00Buitenkraan op de voorgevel (vorstvrij)

een aparte groep in de meterkast, ten behoeve van een condensdroger.

W001 390,00Condensdrogeraansluiting

Nabij de wasmachine-aansluiting. Het leveren en monteren van een enkele wcd op

LOODGIETERSWERK Loodgieterswerk 

keuze van uw buren kunnen wij pas na de sluitingsdatum doen.

toepassing zijn. Uw keuze om wel of geen groenscherm te kiezen kunt u niet

laten afhangen van de keuze van uw buren. Het definitief informeren over de

Minderprijs voor een groenscherm indien de naastgelegen woning ook gekozen

heeft voor een groenscherm. Voor een tussenwoning kan deze optie 2x van

TU102 -1.850,00Teruggave groenscherm i.v.m. dubbele keuze "groenscherm als tuin-/ 

ligt bij u als koper.

plaatsen. Prijs is per kavelzijde. Beplanten worden in het plantseizoen

uitgevoerd, buiten de zomerperiode. De instandhoudingsplicht van het groenscherm

Met deze optie laat u een (niet volgroeid) groenscherm (gemengde beplanting van:

Hedera, Clematis en Lonicera) in de achtertuin over de totale tuindiepte

TU101 4.375,00Groenscherm als tuin-/ tussenscheiding

met schoonzand (30 cm). Uitgangspunt is een oppervlakte van ca. 22m2, waar het

zandbed tot en met 4m uit de achtergevel gelegd aangebracht.

TU011 450,00

Als voorbereiding op het betegelen van de achtertuin, kan deze aangevuld worden

Achtertuin aanvullen met zand

COMBINATIE OPTIES Tuin

van de trap blijft onafgewerkt.

RI400 365,00

Het vervallen van de scheidingswand en het wandlichtpunt en elektra. Onderzijde

Wijziging begane grond, vervallen trapkast
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op zolder, stopcontact t.b.v. vaatwasser op aparte groep, stopcontact t.b.v. wasdroger

naast de wasmachine (op aparte groep), dimmers in woonkamer, eethoek, keuken,

bewegingsmelder in het toilet, bewegingsmelder in de hal, telefoonaansluiting

bedraad & afgemonteerd in woonkamer, internetaansluiting in slaapkamer 2, 3 en

Het elektrapakket excellent houdt in: kindvriendelijk stopcontacten, armatuur

naast de voordeur en achterdeur, armatuur in de trapkast, armatuur met

E003 4.825,00Elektrapakket Excellent

stopcontact aan de achtergevel.

dimmers in woonkamer, eethoek, keuken en een dubbele spatwaterdichte

op zolder, stopcontact t.b.v. wasdroger naast de wasmachine (op aparte groep),

Het elektrapakket luxe houdt in: kindvriendelijke stopcontacten, armatuur naast

de voordeur, armatuur in de trapkast, internetaansluiting in slaapkamer 2, 3 en

E002 2.325,00Elektrapakket Luxe

aangebracht conform plattegronden tekening.

Basiselektrapakket: wandcontactdozen, schakelaars, lichtpunten etc. worden

E001 0,00Elektrapakket Comfort

ELECTROTECHNISCHE INSTAL Elektra

bedienen. Standaard krijgt u 1 hoofdunit voor de bediening van de mechanische

ventilatie.

Het leveren van een extra draadloze ventilatieschakelaar. De schakelaar werkt op

batterijen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld in de badkamer de mechanische ventilatie

G001 125,00Een draadloze ventilatieschakelaar

VENTILATIE- EN LUCHTBEH Verwarming 

V101 225,00

Het verzwaren van de Cv-ketel van een CW4 naar een CW 5 ketel, type HRE36/30

Aanpassen capaciteit Cv-ketel van CW4 naar CW5

exacte formaat is afhankelijk van de installateur. Positie conform tekening.

Het leveren en aanbrengen van radiatoren op zolder, één standaard positie aan de

achtergevel. De radiatoren zijn geschikt voor verwarming tot 20 graden. Het

V014 675,00Radiatoren op zolder, tpv achtergevel

voorgevel. De radiatoren zijn geschikt voor verwarming tot 20 graden. Het exacte

formaat is afhankelijk van de installateur. Positie conform tekening.

V013 675,00

Het leveren en aanbrengen van radiatoren op zolder, één standaard positie aan de

Radiatoren op zolder, tpv voorgevel

wordt de trap (eerste verdieping naar de zolder) voorzien van een lepe hoek.

verdieping. De temperatuurregeling wordt per verblijfsruimte verzorgt.

Hiermee krijgen alle verblijfsruimtes een eigen thermostaat. Bij deze optie

V012 2.575,00

Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming i.p.v. radiatoren op de eerste

Vloerverwarming eerste verdieping

vloerverwarmingszone geschikt voor kamertemperatuur van 20 graden.
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Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een nieuwe dimmer

conform tekening.

E203 300,00Extra plafondlichtpunt met dimmer in woonkamer

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op eigen schakelaar conform

tekening.

E202 215,00Extra plafondlichtpunt met schakelaar in woonkamer

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande

schakelaar conform tekening.

E201 160,00Extra plafondlichtpunt woonkamer op bestaande schakelaar

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op de zolderverdieping

(betonwand) conform tekening.

E108 165,00Extra dubbele wandcontactdoos zolderruimte (2e verdieping)

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 3 conform

tekening.

E105 165,00Extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 3

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 2 conform

tekening.

E104 165,00Extra dubbele wandcontactdoos in  slaapkamer 2

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (betonwand) in

slaapkamer 1 conform tekening.

E103 165,00Extra dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 1

E102 165,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos conform tekening.

Extra dubbele wandcontactdoos woonkamer

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (betonwand) conform tekening.

E101 165,00Extra dubbele wandcontactdoos woonkamer

Het leveren en aanbrengen van 10 meter grondkabel, voorzien van een schakelaar

op de achtergevel.

E012 165,00Voorbereiding tuinverlichting nabij de achtergevel

achtergevel. De wandcontactdoos kan worden geschakeld door middel van een

schakelaar in de woonkamer.

E011 280,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achtergevel

Elektra conform offerte projectleverancier nr. …. d.d.  ……

E004 0,00Elektra conform offerte

stopcontact.

dubbele spatwaterdichte stopcontacten aan de achtergevel, basispakket

huisautomatiseringen een USB-oplaadpunt boven het aanrecht tpv linker

Pagina 6



:

:

:

:

Koperskeuzelijst

Projectnr. 1559

Omschrijving Juliahof 45 woningen BPD - Wateringen

Datum 10-3-2017

Bedrijf Boele & van Eesteren B.V.

niet afgemonteerd.

E601 65,00

Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast, de groep wordt

Extra groep in groepenkast niet afgemonteerd

De loze leiding in de zolderruimte voorzien van een UTP-aansluiting.

E349 135,00Loze leiding 2e verdieping (zolderruimte) voorzien van een UTP-aansluiting

E346 135,00

De loze leiding in de slaapkamer 3 voorzien van een UTP-aansluiting.

Loze leiding slaapkamer 3 voorzien van een UTP-aansluiting

De loze leiding in de slaapkamer 2 voorzien van een CAI-aansluiting.

E345 135,00Loze leiding slaapkamer 2 voorzien van een UTP-aansluiting

E344 135,00

De loze leiding in de slaapkamer 1 voorzien van een UTP-aansluiting

Loze leiding slaapkamer 1 voorzien van een UTP-aansluiting

De loze leiding in de keuken voorzien van een UTP-aansluiting.

E343 135,00Loze leiding keuken voorzien van een UTP-aansluiting

E342 135,00

De loze leiding in de woonkamer voorzien van een UTP-aansluiting

Loze leiding woonkamer voorzien van een UTP-aansluiting

De loze leiding in de woonkamer voorzien van een UTP-aansluiting.

E341 135,00Loze leiding woonkamer voorzien van een UTP-aansluiting

Het aanbrengen van een extra loze leiding in de onbenoemde ruimte op zolder

naast de bestaande wcd conform tekening.

E309 90,00Loze leiding 2e verdieping (zolderruimte)

Het aanbrengen van een loze leiding in slaapkamer 3 conform tekening.

E306 90,00Loze leiding slaapkamer 3

Het aanbrengen van een loze leiding in slaapkamer 2 conform tekening.

E305 90,00Loze leiding slaapkamer 2

Het aanbrengen van een loze leiding in slaapkamer 1 conform tekening.

E304 90,00Loze leiding slaapkamer 1

Het aanbrengen van een extra loze leiding keuken naast bestaande wcd in

betonwand nabij voorgevel.

E303 90,00Loze leiding keuken

Het aanbrengen van een extra loze leiding in de woonkamer naast de standaard

cai-aansluiting.

E302 90,00Loze leiding woonkamer

Het aanbrengen van een extra loze leiding in de woonkamer naast de standaard

telefoonaansluiting

E301 90,00Loze leiding woonkamer
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afmeting 30x60cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook

van ProCasa met de afmeting 60x60cm,keuze uit 6 kleuren (Antraciet, Basalt,

T005 750,00

Het Excellent-pakket bestaat uit; 2 witte wandtegels (glanzend wit en mat wit)

Excellent-pakket tegelwerk toilet Wooniversum

wastafel. Badkamer is betegeld tot aan het plafond.

van ProCasa met de afmetingen 45x45 cm, keuze uit 3 kleuren (Antraciet, Basalt

en Hell grau).  In de badkamer loopt de vloertegel door op de wand achter de

Het Luxe-pakket bestaat uit: 2 witte wandtegels (glanzenwit en mat wit)

afmeting 25x44cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook

T004 975,00Luxe-pakket tegelwerk badkamer Wooniversum

en Hell grau). In de toilet loopt de vloertegel door op de achterwand van het

reservoir. Toilet is betegeld tot aan het plafond.

afmeting 25x44cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook

van ProCasa met de afmetingen 45x45 cm, keuze uit 3 kleuren (Antraciet, Basalt

T003 550,00

Het Luxe-pakket bestaat uit: 2 witte wandtegels (glanzenwit en mat wit)

Luxe-pakket tegelwerk toilet Wooniversum

meter boven de vloer.

Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm en Beige). Ter plaatse van de douchehoek

worden vloertegels toegepast van 15x15cm. De badkamer is betegeld tot ca. 2,1

afmeting 25x33cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels ook van

Procasa met de afmeting 30x30cm, keuze uit 6 standaard kleuren (Antraciet,

T002 0,00

Het Comfort-pakket bestaat uit: 2 witte wandtegels (glanzend wit en mat wit)

Comfort-pakket (standaard) tegelwerk badkamer Wooniversum

hoogte ca. 1,5 meter boven de vloer.

Procasa met de afmeting 30x30cm, keuze uit 6 standaard kleuren (Antraciet,

Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm en Beige). Toilet is standaard betegeld tot

Het Comfort-pakket bestaat uit: 2 witte wandtegels (glanzend wit en mat wit)

afmeting 25x33cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels ook van

T001 0,00Comfort-pakket (standaard) tegelwerk toilet Wooniversum

COMBINATIE OPTIES Tegelwerk 

E605 80,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de meterkast.

Extra enkele wandcontactdoos in de meterkast

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in de meterkast.

E604 80,00Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast

E603 150,00

Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast.

Extra aardlekschakelaar in de groepenkast

afgemonteerd.

E602 240,00

Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast, de groep wordt

Extra groep in groepenkast afgemonteerd
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Tevens vervallen de bovenlichten.  Standaard deurkozijn meterkast blijft

gehandhaafd.

De standaard stalen opdekkozijnen en deuren (van het toilet, toegangsdeur

woonkamer en trapkast) vervangen door stomp. Uitvoering kozijnen in staal.

D003 875,00Binnendeurkozijnen + binnendeuren begane grond stomp i.p.v. opdek + 

bovenlichten vervallen

Het laten vervallen van de bovenlichten boven de kozijnen van de slaapkamers 1,

2 en 3 en de badkamer. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet.

D002 330,00Vervallen bovenlichten 1e verdieping

standaard deurkozijn van de meterkast blijft gehandhaafd.

naar de woonkamer en de trapkast. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet. Het

D001 250,00

Het laten van de bovenlichten ter plaatse van het toilet, de deur van de hal

Vervallen bovenlichten begane grond

KOZIJNEN , RAMEN EN DEUREN Binnendeuren en kozijnen

douchehoek wordt tegelstroken aangebracht. Badkamer is betegeld tot het plafond.

van ProCasa met de afmeting 60x60cm,keuze uit 6 kleuren (Antraciet, Basalt,

Hell grau, Braun, Schlamm en Beige). Op de complete achterwand van het

Het Excellent-pakket bestaat uit; 2 witte wandtegels (glanzend wit en mat wit)

afmeting 30x60cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook

T107 1.300,00Excellent-pakket tegelwerk (optioneel vergrote) badkamer Wooniversum

en Hell grau).  In de badkamer loopt de vloertegel door op de wand achter de

wastafel. Badkamer is betegeld tot aan het plafond.

afmeting 25x44cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook

van ProCasa met de afmetingen 45x45 cm, keuze uit 3 kleuren (Antraciet, Basalt

T104 1.050,00

Het Luxe-pakket bestaat uit: 2 witte wandtegels (glanzenwit en mat wit)

Luxe-pakket tegelwerk badkamer (optioneel vergrote) badkamer Wooniversum

meter boven de vloer.

Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm en Beige). Ter plaatse van de douchehoek

worden vloertegels toegepast van 15x15cm. De badkamer is betegeld tot ca. 2,1

afmeting 25x33cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels ook van

Procasa met de afmeting 30x30cm, keuze uit 6 standaard kleuren (Antraciet,

T101 0,00

Het Comfort-pakket bestaat uit: 2 witte wandtegels (glanzend wit en mat wit)

Comfort-pakket (standaard) tegelwerk (optioneel vergrote) badkamer Wooniversum

douchehoek wordt tegelstroken aangebracht. Badkamer is betegeld tot het plafond.

van ProCasa met de afmeting 60x60cm,keuze uit 6 kleuren (Antraciet, Basalt,

Hell grau, Braun, Schlamm en Beige). Op de complete achterwand van het

Het Excellent-pakket bestaat uit; 2 witte wandtegels (glanzend wit en mat wit)

afmeting 30x60cm van het merk ProCasa, liggend verwerkt. Vloertegels zijn ook

T006 1.250,00Excellent-pakket tegelwerk badkamer Wooniversum

Hell grau, Braun, Schlamm en Beige). Op de complete achterwand van het toilet

wordt tegelstroken aangebracht.Toilet is betegeld tot het plafond.
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TR004 3.650,00Dichte trap begane grond naar 1e verdieping uitvoeren in hardhout (eiken)

trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende

houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.

Het vervangen van de dichte vurenhouten trap door een dichte hardhouten open

trap van de begane grond naar de eerste verdieping. De treden, stootborden,

TR003 3.450,00Dichte trap begane grond naar 1e verdieping uitvoeren in hardhout (mahonie)

trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende

houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.

Het vervangen van de dichte vurenhouten trap door een dichte hardhouten trap

van de begane grond naar de eerste verdieping. De treden, stootborden,

TR002 3.450,00Dichte trap begane grond naar 1e verdieping uitvoeren in hardhout (beuken)

trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende

houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.

Het vervangen van de dichte vurenhouten trap door een dichte hardhouten trap

van de begane grond naar de eerste verdieping. De treden, stootborden,

TR001 3.450,00Dichte trap begane grond naar 1e verdieping uitvoeren in hardhout (essen)

TRAPPEN EN BALUSTRADEN Trappen

D007 0,00Wijzigen binnendeuren, binnendeurkozijnen en hang- en sluitwerk conform offerte

Keuze binnendeuren en hang- en sluitwerk volgens Reinaerdt.

vervallen. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet. De binnendeurkozijnen

worden in het werk afgelakt. 

de badkamer, slaapkamer 1, 2 en 3), door hardhouten (Meranti) stompe kozijnen

met stompe standaard deur. De bovenlichten boven de kozijnen komen te

D006 2.450,00

Het vervangen van de standaard stalen binnendeurkozijnen met opdekdeuren (van

Hardhouten stompe binnendeurkozijnen + stompe deuren 1e verdieping + 

bovenlichten vervallen

meterkast blijft gehandhaafd.

komen te vervallen. De wandafwerking (gibo) wordt doorgezet. De

binnendeurkozijnen worden in het werk afgelakt. Het standaard kozijn van de

het toilet, toegangsdeur woonkamer en trapkast), door hardhouten (Meranti)

stompe kozijnen met stompe standaard deur. De bovenlichten boven de kozijnen

D005 1.850,00

Het vervangen van de standaard stalen binnendeurkozijnen met opdekdeuren (van

Hardhouten stompe binnendeurkozijnen + stompe deuren begane grond + 

bovenlichten vervallen

bovenlichten.

De standaard stalen opdekkozijnen en deuren (badkamer + slaapkamer 1, 2 en 3)

vervangen door stomp. Uitvoering kozijnen in staal. Tevens vervallen de

D004 1.150,00Binnendeurkozijnen + binnendeuren 1e verdieping stomp i.p.v. opdek + 

bovenlichten vervallen
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K010 275,00

Realiseren van een kopse wand in gipsbeton om het keukenblok af te scheiden van

Kopse wand keuken

K004 0,00

Keuken inclusief montagekosten, conform offerte projectleverancier nr. ... d.d. 

Keuken conform offerte

Keuken inclusief montagekosten, conform opstelling Wooniversum

K003 5.695,00Excellent keukenpakket conform projectshowroom

K002 5.495,00

Keuken inclusief montagekosten, conform opstelling Wooniversum

Luxe keukenpakket conform projectshowroom

Keuken inclusief montagekosten, conform opstelling Wooniversum

K001 4.000,00Comfort keukenpakket conform projectshowroom

COMBINATIE OPTIES Keuken

De standaard open vurenhouten trap, wijzigen naar een dichte trap door het

aanbrengen van stootborden. Treden en stootborden zijn niet afgewerkt.

TR101 325,00Open trap van 1e naar 2e verdieping wijzigen naar een dichte trap

trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort

uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.

Het vervangen van de open vurenhouten trap door een hardhouten open trap van de

eerste verdieping naar de tweede verdieping (zolder). De treden, trapboom,

TR008 3.400,00Open trap 1e verdieping naar 2e verdieping uitvoeren in hardhout (eiken)

trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort

uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.

Het vervangen van de open vurenhouten trap door een hardhouten open trap van de

eerste verdieping naar de tweede verdieping (zolder). De treden, trapboom,

TR007 3.200,00Open trap 1e verdieping naar 2e verdieping uitvoeren in hardhout (mahonie)

trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort

uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.

Het vervangen van de open vurenhouten trap door een hardhouten open trap van de

eerste verdieping naar de tweede verdieping (zolder). De treden, trapboom,

TR006 3.200,00Open trap 1e verdieping naar 2e verdieping uitvoeren in hardhout (beuken)

trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende houtsoort

uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.

Het vervangen van de open vurenhouten trap door een hardhouten open trap van de

eerste verdieping naar de tweede verdieping (zolder). De treden, trapboom,

TR005 3.200,00Open trap 1e verdieping naar 2e verdieping uitvoeren in hardhout (essen)

trapboom, trapspil, leuning en eventueel hekwerk worden in desbetreffende

houtsoort uitgevoerd. Per trede één zwarte antislipstrip.

Het vervangen van de dichte vurenhouten trap door een dichte hardhouten open

trap van de begane grond naar de eerste verdieping. De treden, stootborden,
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bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat in mat of glans

chroom. Wastafel type Subway. Fonteinkraan. Eéngreeps wastafelmengkraan. Deze

Het Excellent-pakket bestaat uit wit sanitair Villeroy en Boch, serie Avento.

Kranen van HansGrohe. Wandhangend toilet in wit, diepspoelcloset, met

S006 1.600,00Excellent-pakket sanitair badkamer Wooniversum

bijbehorende softclose en QuickRelease-zitting. Drukplaat in mat of glans

chroom. Fontein met chromen sifon/muurbuis.

Kranen van HansGrohe. Wandhangend toilet in wit, diepspoelcloset, met

Het Excellent-pakket bestaat uit wit sanitair Villeroy en Boch, serie Avento.

S005 900,00Excellent-pakket sanitair toilet Wooniversum

facetrand.

douchemengkraan type Ecostat Comfort met glijstangcombinatie. Ronde spiegel 

met

(muurbuis) in chroom. Fonteinkraan. Eéngreeps wastafelmengkraan van Hansgrohe,

type Talis. Deze kraan is van het type Coollstart. Thermostatische

 type Architectura Design met bijbehorende softclose en QuickRelease- zitting.

Drukplaat in mat of glans chroom. Wastafel Architectura Design met sifon

Het Luxe-pakket bestaat uit wit sanitair van Villeroy en Boch, serie

Architectura. Kranen van HansGrohe. Wandhangend toilet in wit, diepspoelcloset,

S004 1.150,00Luxe-pakket sanitair badkamer Wooniversum

Drukplaat in mat of glans chroom. Fonteintype Architectura Design.

 type Architectura Design met bijbehorende softclose en QuickRelease- zitting.

Het Luxe-pakket bestaat uit wit sanitair van Villeroy en Boch, serie

Architectura. Kranen van HansGrohe. Wandhangend toilet in wit, diepspoelcloset,

S003 415,00Luxe-pakket sanitair toilet Wooniversum

douchemengkraan type Ecostat Universal met glijstangcombinatie.

rechthoekige spiegel (Swallow). Eéngreeps wastafelmengkraan. Thermostatische

O.Novo. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend toilet, diepspoelcloset met witte

kunststof drukplaat. Wastafel met witte kunststof sifon (muurbuis) met

S002 0,00

Het Comfort-pakket bestaat uit wit sanitair van het merk Villeroy en Boch. Type

Comfort-pakket (standaard) sanitair badkamer Wooniversum

kunststof drukplaat. Fontein met witte kunststof sifon (muurbuis).

Het Comfort-pakket bestaat uit wit sanitair van het merk Villeroy en Boch. Type

O.Novo. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend toilet, diepspoelcloset met witte

S001 0,00Comfort-pakket (standaard) sanitair toilet Wooniversum

COMBINATIE OPTIES Badkamer

nr. .. d.d. .. Deze optie is alleen mogelijk als de keuken ook door ons wordt

geleverd.

K099 0,00

Het aanpassen van de installatie ten behoeve van de keuken. Conform de offerte

Installaties keuken aanpassing

de woonkamer, ca. 65cm breed en verdiepingshoog.
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A001 -160,00Het laten vervallen van het spuitwerk op de plafonds op de begane grond

COMBINATIE OPTIES Diverse

Sanitair conform offerte van de projectleverancier nràà d.d. àà

S901 0,00Sanitair toilet en badkamer conform offerte

ligbad. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling van Woningborg van

toepassing.

vervallen, de cementdekvloer blijft gehandhaafd. De aansluitpunten worden op de

standaard plaatsen afgedopt opgeleverd inclusief een aansluiting voor een

S803 -1.100,00

Casco opleveren van de badkamer. De basispakketten sanitair en tegelwerk

Casco badkamer met ligbad

gelimiteerde garantieregeling van Woningborg toepassing.

sanitair en tegelwerk vervalt. De aansluitpunten worden op de standaard

posities afgedopt opgeleverd inclusief dekvloer. Met deze keuze is de

S802 -600,00

Casco opleveren van het standaard toilet op de begane grond. Het standaard

Toilet casco

mogelijk.

dekvloer m.u.v. douchehoek. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling

van Woningborg van toepassing. Wijzigingen op de basisinstallatie zijn niet

Casco opleveren van de standaard badkamer. Het sanitair en tegelwerk vervalt.

De aansluitpunten worden op de standaard posities afgedopt opgeleverd inclusief

S801 -1.500,00Badkamer casco

en thermostaatkraan Hansgrohe type Ecostat Comfort. Inclusief aanpassen

leidingwerk. Locatie conform tekening.

Het leveren en aanbrengen van een bad, Villeroy en Boch, type O.Nova Cassandra,

in wit acryl, afmetingen 80x180 cm. Hansgrohe handdouche type Croma Select S.

S401 1.600,00Het monteren van een bad in de badkamer i.p.v. standaard douchehoek

Black of Crystal White. Optie is alleen mogelijk in combinatie met

Excellent-pakket.

Het leveren en aanbrengen van een wastafelmeubel. Wandhangend 56 x 52 x 47

cm, in kleur naar keuze. Te kiezen uit Crustal Gray, Crystal Blue, Crystal

S303 785,00Onderbouw wastafel Excellent

Het leveren en aanbrengen van een Novellini, type Giada H glazen douchewand met

Satin band, afmetingen 195 x 90 cm, dikte 6 mm

S302 625,00Glazen douchewand Novellini satijn

helder glas. Afmetingen 195 x 90 cm, dikte 6 mm

Het leveren en aanbrengen van een Novellini, type Giada H glazen douchewand, in

S301 625,00Glazen douchewand Novellini helder

kraan is van het type Coollstart. Thermostatische douchemengkraan type Ecostat

Select met glijstangcombinatie. Ronde spiegel met facet geslepen rand.
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Totaal

*** €

:

:

:

:Handtekening koper

Datum

Koper

Bouwnummer 00

* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen meer - en minderwerk wijzigingen worden geaccepteerd.

Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.

Op de standaard koperskeuzelijst en offerte zijn de Woningborg 

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Heeft u de gewenste meer- / minderwerken aangekruist en het totaalbedrag ingevuld? 

Gelieve de offerte op elke pagina te tekenen

minderwerk in te vullen

Gelieve het totaalbedrag van het door u op deze m/m lijst aangekruiste meer- en/of

plafonds worden niet nader afgewerkt.

A002 -160,00

Het laten vervallen van het spuitwerk op de plafonds op de 1e  verdieping. De

Het laten vervallen van het spuitwerk op de plafonds op de 1e verdieping

plafonds worden niet nader afgewerkt.

Het laten vervallen van het spuitwerk op de plafonds op de begane grond. De
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