Optiekeuzelijst

Van Wijnen Breda B.V.
Project:
Woningmodel:

55300053 Bouverijen Fase 7b (29 won) Teteringen
Overige woonwensen

Datum:

02-11-2021

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
Optie opgenomen in (K)AO

Gevelwijzigingen
0.A.0.10 Optie(s) opgenomen in de Aannemingsovereenkomst

1 ST

NTB
€ 0,00

1 ST

€ 575,00

De volgende optie(s) zijn opgenomen in de Aannemingsovereenkomst:
- ...
Indelingsvarianten

Gevelwijzigingen
1.A.1.88 Letsel veiligglas
Alle gevelopeningen met veiligheidsbeglazing (NEN 3569) toepassen.
(In de basis aanbieding worden alleen de gevelopeningen tot op vloerniveau
voorzien van letselwerend glas,
als meerwerk kunnen alle gevelopeningen worden voorzien van
veiligheidsbeglazing).
1.A.1.99 Sedum dak garage

1 ST

€ 3.275,00

Het toepassen van een Sedum dak op de garage, dmv Sedumtrays 50x60x9cm met
ca. 10 soorten sedumplanten inclusief substraat, grindrand en worteldoek.
Deze optie kan aangeboden worden bij bouwnr. 24 t/m 29
1.A.3.99 Veiligheidebeslag op voordeur

1 ST

€ 85,00

1 ST

€ 5.200,00

De voordeur van de woning wordt voorzien van senioren veiligheidsbeslag
(sleutelgat zit boven de kruk ipv er onder zodat deze beter zichtbaar is).
1.A.X.86 Isoleren van de aangebouwde garage

De aangebouwde garage wordt aan de binnenzijde volledig geïsoleerd, waarbij de
isolatiewaarde gelijk is aan de woning. De wand tpv de buren wordt geïsoleerd
door spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt.
Boven de sectionaaldeur wordt een getimmerd rekwerk aangebracht welke
behangklaar wordt afgewerkt. 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 een geïsoleerde garagedeur met dubbele deuren.
Waarvan één zijde de actieve loopdeur is en voldoet aan de eisen zoals gesteld
in het Politie Keurmerk Veilig Wonen en wordt voorzien van een cilinder
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gelijksluitend met de rest van de woning.
Ruwbouw

Keuken
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
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.

€ 0,00

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. ««
Prijst N.T.B
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. Meer informatie over deze mogelijkheid kun je terug lezen
in onze brochure "Voel je thuis" (blz 14)

€ 0,00

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen «
d.d. ««
Prijst N.T.B
2.D.0.16 Retour keukencheque (type D, E, F en G)

1 ST

€ -4.000,00

Retour cheque t.b.v. de keuken. U heeft er voor gekozen om niet bij onze
projectshowroom een keuken aan te schaffen.
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Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht
zoals aangegeven op de 0-tekening van de keuken, mits u er voor heeft gekozen
om het leidingwerk via v. Wijnen aan te passen conform optie 2.D.0.14.
2.D.0.16. Retour keukencheque (type A, B, C, H, I en J)
1
Retour cheque t.b.v. de keuken. U heeft er voor gekozen om niet bij onze
projectshowroom een keuken aan te schaffen.

1 ST

€ -7.000,00

Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht
zoals aangegeven op de 0-tekening van de keuken, mits u er voor heeft gekozen
om het leidingwerk via v. Wijnen aan te passen conform optie 2.D.0.14.
Trappen
2.G.0.12 Dichte trap van de verdieping naar zolder

1 ST

€ 1.080,00

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.
Elektra
2.H.0.10 Elektrapunt verplaatsen

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

€ 85,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.
Onderstaande elektrapunten worden verplaatst:
«
2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos

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

€ 130,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep.
«
2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep

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

€ 256,00

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

€ 135,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.
«

Pagina 3 van 11

Optiekeuzelijst

Van Wijnen Breda B.V.
Project:
Woningmodel:

55300053 Bouverijen Fase 7b (29 won) Teteringen
Overige woonwensen

2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast

Datum:
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€ 125,00

Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op
een bestaande groep.
«
2.H.0.20 Extra dubbele vloercontactdoos

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

€ 515,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos op woninginstallatie in de
vloer. Er wordt uitgegaan van een vloerafwerking met een dikte van circa 12mm.
De vloercontactdoos is eventueel (beperkt) na te stellen om de hoogte van het
deksel zoveel mogelijk aan te laten sluiten met de bovenkant van de
uiteindelijke vloerafwerking.
«
2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele
............ ST
wandcontactdoos
De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.

€ 50,00

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

€ 85,00

«
2.H.0.28 Extra loze leiding

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

€ 150,00

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 CAI
of netwerkaansluiting. Zie hier voor bijvoorbeeld de opties 3.H.010 t/m 3.H.014.
«
2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen

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

€ 95,00

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

€ 95,00

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.
2.H.0.44 Wandlichtpunt op een aparte schakelaar

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

€ 130,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het
wandlichtpunt wordt aangebracht op een hoogte van 1800+ en de schakelaar op
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1050+. Posities conform meer-/ minderwerk tekening.
«
2.H.0.46 Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

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

€ 75,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door bestaande extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het
wandlichtpunt wordt aangebracht op een hoogte van 1800+. Positie(s) conform
meer-/ minderwerk tekening.
«
2.H.0.52 Plafondlichtpunt fabrieksmatig verplaatsen

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

€ 85,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit
plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals
aangegeven op de optietekening. Omdat de woning is voorzien van een
kanaalplaatvloer kan de werkelijkheid van de positie van het plafondlichtpunt
circa 30cm afwijken van wat op de optietekeningen is aangegeven.
«
2.H.0.54 Extra fabrieksmatig plafondlichtpunt op aparte schakelaar

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

€ 150,00

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. Omdat de woning is voorzien van
een kanaalplaatvloer kan de werkelijkheid van de positie van het
plafondlichtpunt circa 30cm afwijken van wat op de optietekeningen is
aangegeven.
«
2.H.0.56 Extra fabrieksmatig plafondlichtpunt op bestaande
............ ST
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. Omdat de woning is voorzien van
een kanaalplaatvloer kan de werkelijkheid van de positie van het
plafondlichtpunt circa 30cm afwijken van wat op de optietekeningen is
aangegeven.

€ 95,00

«
2.H.0.86 Extra rookmelder

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

€ 210,00

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

€ 235,00

Het aanbrengen van een extra optische rookmelder op het lichtnet.
«
2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier
extra elektra groepen kunnen worden toegepast.
Techniek
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Condensdrogerafvoer op zolder

Datum:

1 ST

02-11-2021

€ 85,00

Het leveren en aanbrengen van een afvoer t.b.v. een condensdroger middels een
T-stuk op de wasmachine afvoer.
2.I.0.14

Uitstortgootsteen met koudwater kraan

1 ST

€ 680,00

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.
Deze optie kan uitsluitend worden aangeboden in de garage en niet in andere
ruimtes van de woning.
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

€ 900,00

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.
Deze optie kan uitsluitend worden aangeboden in de garage en niet in andere
ruimtes van de woning.
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.
Verwarming
2.J.0.54B Aanpassen vloerverwarming b.g.

1 ST

€ 135,00

Het aanpassen van de vloerverwarming conform meer-/ minderwerk tekening.
(bijvoorbeeld voor een taatsdeur, aangepaste keukenopstelling en of douchehoek.)
De genoemde verkoopprijs is per onderdeel.
Er is gekozen voor een aanpassing t.p.v.:
-

Buiten
2.K.0.10 Voorbereiding voor buitenzonwering (screens)

1 ST

€ 170,00
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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.0.14 Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar

1 ST

€ 215,00

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.

€ 120,00

«
2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter)

1 ST

€ 170,00

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)

1 ST

€ 165,00

1 ST

€ 95,00

De grondkabel wordt geleverd met 20 meter kabel.
2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel schakelbaar is.
2.K.0.24 Grondkabel aansluiten op een aparte groep

1 ST

€ 255,00

De grondkabel uit optie 2.K.0.18 wordt op een aparte groep in de meterkast
aangesloten.
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

1 ST

€ 140,00

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.
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
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één maand na ontvangst) heeft ingevuld, storten wij het bedrag terug op uw
rekening. Meer informatie kunt u vinden in het document µuitleg
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

€ 225,00

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.

€ 275,00

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.0.40 Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur

1 ST

€ 590,00

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.
2.K.0.44 Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel

1 ST

€ 590,00

1 ST

€ 370,00

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.0.46 Schrobputje onder de buitenkraan aan de achtergevel

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.
2.K.0.48 Doorvoer door de fundering, mantelbuis

1 ST

€ 180,00

Het aanbrengen van een mantelbuis (Ø 50mm) door de fundering van de woning. De
mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop.
Binnendeuren
2.L.0.10

Aanpassen draairichting binnendeur

1 ST

€ 80,00

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen
van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien.
«
2.L.0.14

Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen

1 ST

€ 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren/kozijnen/garnituur
volgens de technische omschrijving.
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Vervallen binnendeur/kozijn/garnituur

Datum:

1 ST

02-11-2021

€ -95,00

Het vervallen van de binnendeur/kozijn/garnituur, tussen de woonkamer en de
hal. De sparing in de wand is plafondhoog en de wand wordt niet voorzien van
een neusje. Indien u een taatsdeur wilt plaatsen raden wij aan om ook de keuze
te maken voor het aanpassen van de vloerverwarming.
Omdat er tussen woonkamer en hal een open verbinding ontstaat kunnen we geen
temperatuurgarantie geven en is een gelimiteerde garantie van SWK van
toepassing.
2.L.0.16

Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex

1 ST

€NTB
0,00

Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van
Svedex d.d. ««
Verkoopprijs is n.t.b. en conform betreffende showroom offerte.
2.L.0.18

Dag en Nacht slot

1 ST

€ 15,00

Het leveren en aanbrengen van een Dag & Nacht slot in plaats van een standaard
loopslot in de binnendeur.
Deze optie kan alleen gekozen worden bij binnendeuren waarbij een loopslot van
toepassing is.
sanitair
2.S.0.10 Standaard badkamer en toilet

1 ST

€ 0,00

De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals
omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.
2.S.0.18 Sanitair badkamer en toilet volgens offerte projectshowroom

1 ST

NTB
€
0,00

In de badkamer en het toilet wordt het sanitair aangebracht volgens de offerte
van de projectshowroom van d.d. «met bijbehorende tekeningen van d.d.
...-...-2021.
Verkoopprijs is n.t.b. en conform betreffende showroom offerte.
tegelwerk
2.T.0.20

Tegelwerk badkamer en toilet volgens offerte
1 ST
projectshowroom
In de badkamer en het toilet wordt het tegelwerk aangebracht volgens de offerte
van de projectshowroom van d.d. ..-..-2021 met bijbehorende tekeningen van d.d.
..-..-2021.
Verkoopprijs is n.t.b. en conform betreffende showroom offerte.

€ 0,00
NTB

Afbouw

Elektra
3.H.0.10 Loze leiding bedraden met een CAI

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

€ 230,00
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Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een CAI
aansluiting. Inclusief afmontagedoos. De CAI komt uit in de meterkast en is
voorzien van een stekker en wordt niet aangesloten. Voor meerdere CAI
aansluitingen raden wij aan om een splitter of een verdeler toe te passen in de
meterkast.
«
3.H.0.12 Loze leiding bedraden met een enkele CAT6
............ ST
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.

€ 285,00

«
3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning voorzien van
1 ST
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.

€ 285,00

3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een
............ ST
wandcontactdoos
Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting.
De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.

€ 190,00

«
3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder

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

€ 190,00

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.
«
3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED draaidimmer

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

€ 245,00

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.
«
3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED tastdimmer

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

€ 245,00

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.0.99 3-kanaalversterker

1 ST

€ 540,00

Aanbrengen van een 3-kanaalsversterker in de meterkast voor maximaal 3
CAI-aansluiting, inclusief de benodigde wandcontactdoos en aansluiting van de
bedrading in de meterkast.
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Vensterbanken
3.M.0.10 Standaard witte vensterbanken aanbrengen

1 ST

€ 0,00

1 ST

€ 340,00

In de hele woning worden standaard witte vensterbanken aangebracht van
marmercomposiet.
Kleur: zoals genoemd in de Technische Omschrijving.
3.M.0.11 Vensterbank kleur Titano

De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen voor marmercompostie
kleur Titano.
3.M.0.12 Vensterbank kleur Polare MI

1 ST

€ 340,00

De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen voor marmercompostie
kleur Polare MI.
3.M.0.13 Vensterbank kleur Blauw/Grijs

1 ST

€ 610,00

De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen voor belgisch
hardsteen gezoet kleur blauw/grijs.

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