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Optie

Omschrijving

Prijs

100

Bouwkundige wijzigingen

100.100

Verlenging achtergevel, met 1200 mm begane grond en verdieping ca. € 30.000,00
Het vergroten van de woning door middel van een verlenging aan
de achtergevel van 1200 mm voor de gehele woning .
Richtprijs i.v.m een nadere invulling en uitwerking van de indeling.
Afwerking conform de technische omschrijving.

Deze optie willen we graag verder met u bespreken en uitwerken.

100.200

Aanbouw achtergevel +2400mm

€ 23.450,00

Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een
uitbouw op de begane grond van circa 2400 mm. Inclusief het aanbrengen
van twee dubbele wandcontactdozen en een extra lichtpunt , het
aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het
verplaatsen van één dubbele wandcontactdoos, het buitenlichtput .
Afwerking conform de technische omschrijving.

100.300

Garage Zijgevel , geïsoleerd

€ 24.850,00

Het aanbouwen van een geïsoleerde garage aan de zijgevel van de woning
Afmeting ca. 16,5 m2. met een geïsoleerde spouwmuur en plat dak.
De garage is voorzien van dubbele openslaande houten deuren en een
loopdeur aan de achterzijde. Het dak bestaat uit een houten balklaag ,
houten dakbeschot , isolatielaag en een bitumineuze dakbedekking. De
geïsoleerde betonvloer is voorzien van een afwerkvloer , dikte 30 mm.

100.350

Garage Zijgevel , ongeïsoleerd

€ 21.700,00

Het aanbouwen van een halfsteens garage aan de zijgevel van de woning
afmeting ca. 20 m2. De garage is voorzien van een stalen kanteldeur en een
loopdeur aan de achterzijde. Het dak bestaat uit een houten balklaag ,
houten dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking. De geïsoleerde
betonvloer is voorzien van een afwerkvloer , dikte 30 mm.

Prijzen inclusief 21% btw
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100.500

Zolder indeling: overloop + 2 onbenoemde ruimte

€ 7.725,00

Het wijzigen van de indeling op de zolder door middel van het verdelen van
de onbenoemde ruimte in twee aparte onbenoemde ruimtes en een
overloop. De technische ruimte blijft ongewijzigd. De wijziging bestaat uit:
het aanbrengen van lichte scheidingswanden (dikte circa 70 mm en
behangklaar), twee standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met
binnendeuren voorzien van loopsloten. In de onbenoemde ruimte aan de
voorzijde van de woning wordt één extra loze leiding en één wandlichtpunt
met schakelaar aangebracht. In de onbenoemde ruimte aan de achterzijde
van de woning worden twee extra wandcontactdozen, één loze leiding en
één wandlichtpunt met schakelaar aangebracht. Het standaard
wandlichtpunt met wisselschakelaar en de rookmelder verplaatsen naar de
overloop.
NB: een onbenoemde ruimte voldoet vanuit het bouwbesluit niet volledig
aan de eisen voor een verblijfsruimte/slaapkamer. Aanpassingen om aan de
eisen van een verblijfsruimte/slaapkamer te voldoen dient u eventueel na
oplevering aan te brengen, zoals ventilatie, een rookmelder,
daglichttoetreding en een vluchtweg. NB: deze optie is exclusief het
aanpassen van de verwarmingsinstallatie (ruimte regeling).

100.600

Dakraam 940 x 980 mm

€ 950,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een houten Velux tuimeldakraam (PK-04)
met een afmeting van circa 940 x 980 mm in het schuine dakvlak. De
dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde
afgetimmerd.

100.700

Veranda

€ 14.700,00

Het aanbouwen van een veranda aan de zijgevel , ca. 25 m2. Deze is opgebouwd met hardhouten kolommen . Het dak bestaat uit een houten balk –
laag , houten dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking.

Prijzen inclusief 21% btw
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200

Loodgieterswerk

200.100

Buitenkraan vorstvrij voorgevel

€ 510,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de voorgevel
van de woning. De standaard hoogte voor de buitenkraan is circa +500 mm
vanaf vloer.

200.200

Buitenkraan vorstvrij achtergevel

€ 510,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de
achtergevel van de woning. De standaard hoogte voor de buitenkant is circa
+500 mm vanaf vloer

200.300

Buitenkraan vorstvrij zijgevel

€ 510,00 / st

Het leveren een aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de zijgevel
van de woning. De standaard hoogte voor de buitenkraan is +500 mm vanaf
vloer.
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300

300.001

Electrotechnische installatie

Enkele wandcontactdoos op bestaande groep

€ 175,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een
bestaande groep. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische
omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie
ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

300.002

Dubbele wandcontactdoos op bestaande groep

€ 195,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een
bestaande groep. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische
omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie
ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

300.003

Enkele wandcontactdoos met schakelaar

€ 195,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met een
schakelaar. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische
omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie
van de wandcontactdoos ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op
tekening, alsmede de positie van de schakelaar.

300.004

Dubbele wandcontactdoos met schakelaar

€ 220,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met een
schakelaar. Conform de standaard hoogte vermeld in de technische
omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven. De gewenste positie
van de wandcontactdoos ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op
tekening, alsmede de positie van de schakelaar.

300.005

Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel

€ 295,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte
wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder
schakelaar. Hoogte ca. 500 mm + vloer, tenzij anders op tekening
aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel
gemaatvoerd) op tekening.
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300.006

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel

€ 315,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte
wandcontactdoos (opbouw) op de achter-, zij- en/of voorgevel zonder
schakelaar. Hoogte ca. 500 mm +vloer, tenzij anders op tekening
aangegeven. De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel
gemaatvoerd) op tekening.

300.007

Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos

€ 30,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (in één
raam) in plaats van een bestaande enkele wandcontactdoos. Conform de
standaard hoogte vermeld in de technische omschrijving, tenzij anders op
tekening aangegeven.

300.008

Loze leidingen vanuit de meterkast

€ 120,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast. De
loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diamanter is standaard 19 mm.
De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op
tekening.

300.009

Loze leiding t.b.v. speakers

€ 120,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanaf de stereo installatie
naar de speaker ten behoeve van de speaker bekabeling (loze leiding van A
naar B). Standaard hoogte voor speakers is +1800 mm vanaf vloer. Een
afwijkende maat is mogelijk en ontvangen wij graag op tekening alsmede
van welk punt de leiding moet worden aangelegd (van A naar B en/of van B
naar C). Prijs is per leiding.

300.010

Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

€ 160,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande
schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op
tekening.
NB: de mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de
plafonds en de installatievoorschriften.
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300.011

Plafondlicht op een extra schakelaar

Prijzen inclusief 21% btw

€ 220,00 / st
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Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een extra
schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op
tekening, alsmede de positie van de schakelaar.
NB: de mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de
plafonds en de installatievoorschriften.

300.012

Wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

€ 150,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande
schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op
tekening. De standaardhoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf
vloer. Indien u een afwijkende hoogte maat wens heeft vernemen wij dat
graag.

300.013

Wandlichtpunt op een extra schakelaar

€ 175,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra
schakelaar. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op
tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De standaardhoogte voor
een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien u een afwijkende
hoogte maat wens heeft vernemen wij dat graag.

300.014

Enkele vloercontactdoos met klep

€ 295,00/ st

Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos met een klep.
De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op tekening.

300.015

Dubbele vloercontactdoos met klep

€ 325,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos (in één raam)
met één klep. De gewenste positie ontvangen wij graag gemaatvoerd op
tekening.

300.016

Verplaatsen wandaansluitpunt

€ 80,00 / st

Het verplaatsen van een elektrotechnisch wandaansluitpunt zoals een
wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, loze of bedrade leiding.
Standaard hoogte van een elektrotechnisch wandaansluitpunt wordt
conform de technische omschrijving aangebracht. Een afwijkende maat is
mogelijk en ontvangen wij graag op tekening.

300.017

Verplaatsen plafondlichtpunt

€ 80,00 / st

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. De gewenste positie ontvangen
wij graag gemaatvoerd op tekening.
NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds
en de installatievoorschriften
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300.018

Bestaande loze leiding bedraden met CAI

€ 125,00 / st

Het bedrade en afmonteren van een CAI aansluiting in een bestaande loze
leiding. De CAI aansluiting wordt conform de standaard hoogte vermeld in
de technische omschrijving aangebracht. Een afwijkende maat is mogelijk
en ontvangen wij graag op tekening.

300.019

Bestaande loze leiding bedraden met UTP inclusief stekker

€ 160,00 / st

Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding ten behoeve
aan UTP (CAT5). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte
in de meterkast aangebracht.

300.020

Grondkabel lengte 10 meter inclusief schakelaar

€ 305,00 / st

Het leveren van een grondkabel van 10 strekkende meter. De grondkabel
wordt vanuit de meterkast naar gewenste positie op de voor-of achtergevel
aangelegd. Vanuit deze positie heeft de grondkabel een lengte van 10
meter. De grondkabel wordt ter hoogte van de gevel boven het maaiveld
opgerold opgeleverd. De gewenste positie ontvangen wij graag op tekening.
De schakelaar ten behoeve van de grondkabel wordt bij de
schakelaar van de buitenverlichting achtergevel geplaatst. Een andere
positie is mogelijk en dient op tekening te worden aangegeven.

300.021

Rookmelder

€ 195,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder. De rookmelder
wordt aangesloten op 20V en op de overige rookmelders. De gewenste
positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.

300.022

Uitbreiding meterkast met één extra groep

€ 125,00 / st

Het leveren en aanbrengen van een (reserve) groep in de meterkast. Prijs
per groep.
NB: de installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meeren minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er
één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg
hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal
groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.
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300.023

Buiten wandlichtpunt op een extra schakelaar

Prijzen inclusief 21% btw

€ 165,00 / st
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Het leveren een aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een
extra schakelaar. De gewenste positie van het wandlichtpunt ontvangen wij
graag gemaatvoerd op tekening, alsmede de positie van de schakelaar. De
standaardhoogte voor een wandlichtpunt is +1800 mm vanaf vloer. Indien
u een afwijkende hoogte maatwens vernemen wij dat graag.

300.024

Verplaatsen bestaande rookmelder

€ 80,00 / st

Het verplaatsen van een standaard rookmelder. De gewenste positie
ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op tekening.
NB: de positie kan mogelijk afwijken i.v.m. het ingestorte leidingverloop en
om constructieve redenen. De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de
installatievoorschriften in installatiemogelijkheden.

Prijzen inclusief 21% btw
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