
Optiekeuzelijst Den Bogerd 180125.0

Naam koper

Bouwnummer

Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden voor het meer- en minderwerk. Aan de hand van deze lijst kunt u

de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde prijzen (in €) zijn inclusief 21% btw.

LET OP!  Stuur de lijst in vóór de uiterste inzenddatum. De aannemer verstrekt u t.z.t. een lijst waarop per

keuzemogelijkheid een uiterste inzenddatum staat vermeld.

Na de uiterste inzenddatum vervalt deze aanbieding. Diverse opties zullen dan niet meer mogelijk zijn

en de onderstaande prijzen zijn dan niet meer van toepassing.

Omschrijving Prijs p/st. Keuze

1) Wijzigen draairichting binnendeur excl. schakelaar 40,00 …….. stuks

Het veranderen van de draairichting van een binnendeur. De deur en de

gewijzigde draairichting dient u nader aan te geven op de meer- en minderwerk-

tekening.

LET OP! Deze optie is exclusief het verplaatsen van eventuele schakelaars, ook

als de standaardpositie door de gewijzigde draairichting onlogisch wordt.

Wij verzoeken u duidelijk te vermelden of u de schakelaar wel of niet verplaatst

wil hebben en indien wel, naar welke positie. De verplaatsing valt onder optie nr. 16 - 17.

2) Binnendeur inclusief kozijn verplaatsen 50,00 …….. stuks

Het verplaatsen van een binnendeur met kozijn in een lichte scheidingswand.

Maximale verplaatsing 500mm vanuit standaardpositie in dezelfde wand, mits

standaard bouwkundig mogelijk.

Gewijzigde positie gemaatvoerd aangeven op de meer- en minderwerktekening.

LET OP! Indien er door de verplaatsing schakelaars verplaatst dienen te

worden is dit een aparte optie. Deze optie dient u apart aan te geven, zie nr 16 -17.

3) Standaard open trap wijzigen in een dichte trap 540,00 ja / nee *

De standaard open trap uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden

uitgevoerd in plaatmateriaal. Het afwerkingsniveau blijft zoals standaard, wat

betekent dat de gehele trap fabrieksmatig gegrond wordt opgeleverd.

Gaatjes en kleine beschadigingen worden niet dichtgezet.

4) Wandtegelwerk aanbrengen tot plafond in toilet 350,00 ja / nee *

Het toilet tot aan het plafond betegelen, inclusief het leveren van de

standaard wandtegels.

(Standaard hoogte tegelwerk toilet is ca. 1,5 m.)
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5) Vervallen vloertegels toilet inclusief dorpel -30,00 ja / nee *

Vervallen van de vloertegels in het toilet inclusief de dorpel.

Ter plaatse van het toilet wordt wel een afwerkvloer aangebracht.

LET OP! Indien u kiest voor deze optie vervalt uw garantie voor deze ruimte, zie de bijlage 

kopersinformatiefolder minderwerk wandafwerking/vloerafwerking toilet.

6) Schrobputje 460,00 ja / nee *

Het aanbrengen van een schrobputje met een deksel met metalen bovenzijde.

Het schrobputje is op een vaste positie t.p.v. de achtergevel, op vuil water aangesloten.

De kans dat het waterslot van het putje uitdroogt is zeer groot indien dit putje

zelden gebruikt wordt. Stank is dan het gevolg. U dient het waterslot

regelmatig aan te vullen met water om dit te voorkomen.

7) Buitenkraan achtergevel 370,00 ja / nee *

Een gevelkom muurplaat met een gevelkraan voorzien van een

vorstbeveiliging. Vaste positie op achtergevel.

8) Buitenkraan voorgevel 370,00 ja / nee *

Een gevelkom muurplaat met een gevelkraan voorzien van een

vorstbeveiliging. Vaste positie op voorgevel.

9) Afvoer t.b.v. een condensdroger (T-stuk) 90,00 ja / nee *

Op de afvoer (riolering) van de wasmachine wordt een T-stuk geplaatst (opbouw)

waardoor een extra afvoerpunt ontstaat dat kan dienen als afvoer voor

de condensdroger.

Het extra afvoerpunt wordt voorzien van een zogenaamd stankslot.

10) Dakdoorvoer t.b.v. wasdroger op zolder (schuine kap) 395,00 ja / nee *

Het aanbrengen van een dakdoorvoer rond 131 mm. 

 Inclusief een kunststof verloopstuk 131-100 15 cm. voor aansluiting op een wasdroger. 

Op een vaste positie.

11) Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep 170,00 …….. stuks

Aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.

Positie inclusief hoogte duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening.

12) Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) 130,00 ja / nee *

In de meterkast wordt een extra dubbele wandcontactdoos (opbouw) aangebracht.

13) Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep 160,00 …….. stuks

Aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.

Positie inclusief hoogte duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening.

14) Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 285,00 …….. stuks

Aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op aparte groep (230V/16A).

Positie inclusief hoogte duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening.

Deze optie is exclusief het uitbreiden of verzwaren van de meterkast.

15) Bewegingsmelder 272,00 …….. stuks

naar keuze. De standaard schakelaar komt hiermee te vervallen. 

Het plafondlichtpunt van de ruimte gaat automatisch aan wanneer 

u de ruimte betreedt. 

16) Verplaatsen van wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding 90,00 …….. stuks

Verplaatsen van een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar op dezelfde

wand in dezelfde ruimte. Positie inclusief hoogte duidelijk aangeven op de

meer- en minderwerktekening.

Verplaatsingen alleen uitvoerbaar mits standaard bouwkundig mogelijk.

Bij meer dan 3 verplaatsingen verwijzen we u naar de optie voor 1 vast bedrag nr 17.

Het leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder in een ruimte 
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17) Coordinatiekosten verplaatsen wand- en plafond aansluitpunten elektra 350,00 ja / nee *

Het verplaatsen van meerdere aansluitpunten m.b.t. elektra in 

de gehele woning.

Verplaatsingen alleen uitvoerbaar mits standaard bouwkundig mogelijk.

18) Verplaatsen standaard aansluitingen keuken 0,00

Binnen de keukenzone, zoals aangegeven op verkooptekening, worden 

de standaard aansluitpunten gratis voor u verplaatst.

19) Wandlichtpunt geschakeld op schakelaar (uitkomend in inbouwdoos of pijpje) 270,00 …….. stuks

Aanbrengen van een wandlichtpunt, uitkomend in een inbouwdoos of pijpje, geschakeld op

een schakelaar. Positie wandlichtpunt en schakelaar duidelijk aangeven.

Duidelijk aangeven of u een inbouwdoos of pijpje wenst. Indien u geen keuze aangeeft

wordt het een inbouwdoos.

20) Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos 90,00 …….. stuks

Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele

wandcontactdoos op dezelfde positie.

21) Loze leiding uitvoeren als UTP aanlsuiting 255,00 …….. stuks

Een standaard loze leiding, of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren als

bedrade UTP-aansluiting.

Extra aansluitpunten worden afgemonteerd in de meterkast.

22) Loze leiding uitvoeren als bedrade cai-aansluiting 155,00 …….. stuks

Een standaard loze leiding, of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren als

bedrade cai-aansluiting exclusief versterker. Maximaal één extra

aansluiting, bij meerdere aansluitingen is een versterker noodzakelijk.

Extra aansluitpunten worden afgemonteerd in de meterkast.

23) Tastdimmer, geschikt voor gloeilamp en halogeenverlichting 175,00 …….. stuks

Monteren tastdimmer in plaats van standaard schakelaar.

24) Extra wisselschakelaar 248,00 …….. stuks

Aanbrengen van een wisselschakelaar voor het bedienen van één lichtpunt vanuit

2 verschillende posities. Hierbij wordt de standaard enkele schakelaar vervangen

door een wisselschakelaar en wordt er een extra wisselschakelaar bij geplaatst.

Positie van extra wisselschakelaar aangeven op tekening, met daarbij het te

schakelen lichtpunt.

25) Spatwaterdichte wandcontactdoos buitengevel, enkele contactdoos 262,00 stuks

Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel

op een vaste positie op de achtergevel.

26) Loze leiding vanaf de meterkast 170,00 …….. stuks

Aanbrengen van een extra loze elektraleiding 3/4 met doos en deksel vanaf de

meterkast naar een positie naar keuze. Exacte positie inclusief hoogte

duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening. 

De leiding wordt alleen voorzien van een controledraad; deze wordt in

de meterkast niet genummerd.
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27) Casco toilet - alle woningtypes 500,00 …….. stuks

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. 

Er wordt geen kitwerk aangebracht.

Sanitair en kranen worden niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. 

Elektra wordt wel afgemonteerd op de ruwe wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. 

Er wordt wel een afwerkvloer in de ruimte aangebracht.

Er wordt geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. 

Woningborg-garantie komt te vervallen.

28) Casco badkamer type A 1.750,00 ja / nee *

Hoek- en tussenwoningen (bnr 3.04 t/m 3.13)

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. 

Er wordt geen kitwerk aangebracht.

Sanitair en kranen worden niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. 

Elektra wordt wel afgemonteerd op de ruwe wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. 

Er wordt geen afwerkvloer in de ruimte aangebracht.

Er wordt geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. 

Er wordt wel een radiator geplaatst, indien van toepassing.

Woningborg-garantie komt te vervallen.

28) Casco badkamer type B 2.000,00 ja / nee *

Hoek- en tussenwoningen (bnr 3.01 t/m 3.03 - 3.14 t/m 3.19)

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. 

Er wordt geen kitwerk aangebracht.

Sanitair en kranen worden niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. 

Elektra wordt wel afgemonteerd op de ruwe wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. 

Er wordt geen afwerkvloer in de ruimte aangebracht.

Er wordt geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. 

Er wordt wel een radiator geplaatst, indien van toepassing.

Woningborg-garantie komt te vervallen.

29) Casco badkamer type C 2.500,00 ja / nee *

Tweekappers (bnr 3.21 t/m 3.30)

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. 

Er wordt geen kitwerk aangebracht.

Sanitair en kranen worden niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. 

Elektra wordt wel afgemonteerd op de ruwe wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. 

Er wordt geen afwerkvloer in de ruimte aangebracht.

Er wordt geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. 

Er wordt wel een radiator geplaatst, indien van toepassing.

Woningborg-garantie komt te vervallen.

30) Casco badkamer type D 2.750,00 ja / nee *

Vrijstaand (bnr 3.20 - 3.32)

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. 

Er wordt geen kitwerk aangebracht

Sanitair en kranen worden niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. 

Elektra wordt wel afgemonteerd op de ruwe wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. 

Er wordt geen afwerkvloer in de ruimte aangebracht.

Er wordt geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. 

Er wordt wel een radiator geplaatst, indien van toepassing.

Woningborg-garantie komt te vervallen.
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31) Casco badkamer type E 2.600,00 ja / nee *

Bungalows (bnr 3.32 t/m 3.43)

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. 

Er wordt geen kitwerk aangebracht

Sanitair en kranen worden niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. 

Elektra wordt wel afgemonteerd op de ruwe wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. 

Er wordt geen afwerkvloer in de ruimte aangebracht.

Er wordt geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. 

Er wordt wel een radiator geplaatst, indien van toepassing.

Woningborg-garantie komt te vervallen.

Voor akkoord verkrijger(s)

Naam:

Bouwnummer:
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