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Grote ruwbouw woonwensen

Code Omschrijving Verkoopprijs

Indeling

U-I00 Maatwerktraject individuele woonwensen € 2.850,00

Persoonlijke begeleiding om individuele woonwensen in kaart te brengen en
te laten toetsen door (externe) adviseurs, 

Deze optie wordt aan het meerwerk toegevoegd na ondertekening van de
'Voorwaarden en uitgangspunten Maatwerktraject'. 

De individuele woonwensen worden na toetsing en goedkeuring omschreven
in een offerte en toegevoegd aan het meerwerk als individuele optie. 
Indien wordt besloten om niet op de offerte in te gaan, is er geen restitutie
mogelijk van de reeds gemaakte advieskosten behorend bij dit
maatwerktraject.

U-I01 Compleet traject € 0,00

Volg de stappen van het keuzetraject zoals omschreven in de
kopershandleiding. Er zijn geen individuele maatwerkopties van toepassing.

U-R.121 Vervallen bovenlicht € 155,00

Het wijzigen van een standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht in een
stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht. De ruimte tussen de bovenkant
van het binnendeurkozijn en het plafond wordt uitgevoerd in hetzelfde
materiaal als de wand. Prijs per deur.
De deur en het kozijn van de meterkast kan niet worden gewijzigd.
Afwerking conform technische omschrijving.

De binnendeur kan worden gewijzigd via Svedex middels een aparte offerte.

U-R.122 Verplaatsen en/of wijzigen draairichting binnendeur € 95,00

De deur wordt verplaatst of de draairichting van de deur wordt aangepast. 

Draairichting en positie conform optietekening.
Positie binnendeur in betonwand kan niet worden gewijzigd.

Let op; verplaatsen van de eventueel aanwezige lichtschakelaar niet
inbegrepen.

U-R.190 Samenvoegen slaapkamers woningtype V2 en V2sp € 630,00

Het samenvoegen van slaapkamer 1 en slaapkamer 2. Hierdoor vervalt de
lichte scheidingswand tussen de beide ruimten. Deze optie is inclusief
aanpassing van de elektrische installatie, vloerverwarming en WTW. 

Uitvoering conform optietekening V2 en V2sp optioneel.

-
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Code Omschrijving Verkoopprijs

U-R.191 Extra slaapkamer woningtype V9 en V9sp € 5.355,00

Aanpassen van de indeling van slaapkamer 1 en de badkamer, waardoor een
extra slaapkamer wordt gecreëerd. Deze optie is inclusief extra elektrapunten
en aanpassing van de vloerverwarming en WTW. 
Let op; de mogelijkheid om een optioneel bad toe te voegen in de badkamer
vervalt bij keuze voor deze optie. 

Uitvoering conform optietekening V9 optioneel en V9 sp optioneel.

U-R.192 Extra badkamer op de eerste verdieping woningtype V7, V8, V9 en V10 € 10.450,00

Creeeren van een extra badkamer op de eerste verdieping, incl. sanitair
(douche en wastafelcombinatie) en tegelwerk. Afwerkingsniveau sanitair en
tegelwerk conform hoofdbadkamer. Zie woningmatrix. 

Uitvoering conform optietekening V7, V8, V9 en V10.

U-R.193 Extra optionele binnendeur in betonwand € 595,00

Plaatsen van een extra binnendeur in de betonwand. 
Standaard opdekdeur zonder bovenlicht in stalen kozijn, voorzien van
standaard deurbeslag. 

Mogelijkheid en positie aangegeven op de verkooptekening.

U-R.194 Extra binnendeur in lichte binnenwand (metalstud) € 550,00

Plaatsen van een extra binnendeur in een lichte binnenwand (metal stud). 
Standaard opdekdeur met bovenlicht in stalen kozijn, voorzien van standaard
deurbeslag. 

Mogelijkheid en positie in overleg met de kopersbegeleider.

U-R.195 Optionele glaswand in slaapkamer 2 woningtype V7, V8, V9 en V10

Het plaatsen van een optionele glaswand in slaapkamer 2. De glaswand
bestaat uit een houten kozijn, wit afgelakt, voorzien van drie glasvlakken.
Uitgevoerd met veiligheidsglas. 

Mogelijkheid en positie aangegeven op de verkooptekening.

op aanvraag
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U-ELP Laadpaal t.b.v. elektrische auto € 3.850,00

Dynamic Load Balancing laadpaal geschikt voor alle laadpassen op de eigen
parkeerplaats in de stallingsgarage.
Deze optie betreft de laadpaal zonder bevestigingsbeugel. De laadpaal kan
direct aan de vlakband op de wand van de garage worden bevestigd. het
toegewezen parkeervlak grenst direct aan de wand.

De laadpaal wordt middels de vlakband aangesloten op de CVZ kast van het
appartementencomplex.
Verrekening van het verbruik verloopt via de VVE.

De optie bevat:
- Leveren en aanbrengen koppeling van de vlakband naar de individuele
laadpaal.
- Leveren en aanbrengen van de laadpaal, merk Elqtron, Qcharge
totaalconcept, type Zaptec.
- Toegang tot het ZapCloud platform met volledige inzage in laadstatistieken
incl. rapportagefunctie.

Exclusief:
- Kosten voor een internetabonnement.
- Servicecontract.
- Verrekening verbruik optioneel in abonnementsvorm af te nemen.
Verrekening van bovenstaande verloopt via de VVE.

U-ELP01 Laadpaal t.b.v. elektrische auto incl. bevestigingsbeugel € 4.250,00

Dynamic Load Balancing laadpaal geschikt voor alle laadpassen op de eigen
parkeerplaats in de stallingsgarage.
Deze optie betreft de laadpaal met bevestigingsbeugel. De laadpaal kan niet
direct aan de vlakband op de wand van de garage worden bevestigd, omdat
het toegewezen parkeervlak niet aan de wand grenst. Er wordt een extra
bevestigingsbeugel toegepast.

De laadpaal wordt middels de vlakband aangesloten op de CVZ kast van het
appartementencomplex.
Verrekening van het verbruik verloopt via de VVE.

De optie bevat:
- Leveren en aanbrengen koppeling van de vlakband naar de individuele
laadpaal.
- Leveren en aanbrengen van de laadpaal, merk Elqtron, Qcharge
totaalconcept, type Zaptec.
- Toegang tot het ZapCloud platform met volledige inzage in laadstatistieken
incl. rapportagefunctie.

Exclusief:
- Kosten voor een internetabonnement.
- Servicecontract.
- Verrekening verbruik optioneel in abonnementsvorm af te nemen.
Verrekening van bovenstaande verloopt via de VVE.

Overige installaties
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U-R.423 Koop Warmtepomp

Middels het afsluiten van een contract met de aangewezen partij wordt de
warmtepomp in eigendom genomen. 

NB. Deze optie dient als registratie van de keuze. Je sluit rechtstreeks de
overeenkomst met de aangewezen partij. 
De getekende overeenkomst wordt toegevoegd in het woningdossier.

U-R.423a Huur Warmtepomp

Middels het afsluiten van een contract met de aangewezen partij wordt de
warmtepomp middels een service contract gehuurd. De warmtepomp is niet
in eigendom van de koper. 

NB. Deze optie dient als registratie van de keuze. Je sluit rechtstreeks de
overeenkomst met de aangewezen partij. 
De getekende overeenkomst wordt toegevoegd in het woningdossier.

via partner

via partner
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Ruwbouw woonwensen

Code Omschrijving Verkoopprijs

Elektra

U-R.309a Extra loze leiding (Plafond) € 170,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding voorzien van controle draad vanuit
de meterkast naar een andere positie in de woning. De loze leiding wordt
aangebracht in het plafond. Ter plaatse van de loze leiding is de pvc buis en
controledraad vanuit het plafond zichtbaar en wordt niet nader afgemonteerd.

De leiding bevat enkel een controledraad en dient door een erkende
elektricien te worden voorzien van de gewenste bedrading.

Gemaatvoerde positie conform optietekening. 
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord. In verband met
aanwezige leidingen en wapening in het plafond moeten wij een marge
aanhouden van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven
positie.

U-R.309b Extra loze leiding (Vloer) € 170,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding voorzien van controle draad vanuit
de meterkast. De pvc buis en controledraad zijn op de aangegeven positie
zichtbaar vanuit de dekvloer en wordt niet nader afgemonteerd.

De leiding bevat enkel een controledraad en dient door een erkende
elektricien te worden voorzien van de gewenste bedrading.

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.
In verband met aanwezige leidingen en wapening in de vloer moeten wij een
marge aanhouden van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening
aangegeven
positie.

U-R.310 1 loze leiding t.b.v. boxkabels in de woonkamer afgewerkt met een
blinde plaat.

€ 180,00

De loze leiding (3/4) loopt van punt A (uit de vloer vlak voor de wand, positie
audioapparatuur) naar punt B (positie luidspreker). Posities van punt A en B
weergegeven op optietekening. Hoogte loze leiding punt B op 30cm +vloer
tenzij anders aangegeven. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.
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U-R.315 Afmonteren van een standaard loze leiding met CAI/UTP € 230,00

Het afmonteren van een standaard loze leiding met een CAI of UTP
aansluiting. 
De standaard aanwezige loze leidingen staan aangegeven op de
verkooptekening.

Gewenste standaard leiding met type bekabeling conform optietekening.

U-R.317 Extra CAI (Coax9) aansluiting in een ruimte. € 270,00

Aanbrengen van een extra leiding vanuit de meterkast bedraad en
afgemonteerd ten behoeve van CAI. Hoogte standaard op circa 30 cm+ vloer
tenzij anders aangegeven.

Gemaatvoerde positie conform optietekening. 
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

Deze aansluiting wordt niet in de meterkast aangesloten. Bij 2 of meer
CAI-aansluitingen adviseren wij een CAI-versterker te laten aanbrengen.

U-R.319 Extra data aansluiting (Cat6) in een ruimte € 300,00

Aanbrengen en afmonteren van een extra leiding vanuit de meterkast ten
behoeve van een UTP aansluiting. Deze data aansluiting is een UTP kabel
CAT6 en wordt uitgevoerd met een RJ45 contactdoos. Hoogte standaard op
circa 30 cm+ vloer tenzij anders aangegeven.

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

U-R.322 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in nieuw aan te brengen
leiding

€ 505,00

De nieuwe leiding wordt aangebracht vanaf de meterkast, bedraad en
afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos. In de meterkast wordt de
wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep. De eventuele
aanpassingen in de meterkast zijn niet inbegrepen bij deze optie. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

U-R.324 Extra enkele wandcontactdoos € 185,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep, op
een hoogte van circa 30 cm+ vloer, tenzij anders aangegeven. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.
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U-R.325 Extra dubbele wandcontactdoos € 230,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op bestaande groep, op
een hoogte van circa 30 cm+ vloer, tenzij anders aangegeven. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

U-R.326 Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos € 70,00

Een standaard enkele wandcontactdoos op bestaande groep wijzigen naar
dubbele wandcontactdoos op bestaande groep. 
De standaard aanwezige enkele wandcontactdozen staan aangegeven op de
verkooptekening. 

Positie conform optietekening.

U-R.327 Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) € 115,00

Een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw). 

Leidingwerk en doos blijven in het zicht.

U-R.328 Extra enkele wandcontactdoos met USB lader € 340,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met USB lader. Hoogte
30cm+ vloer tenzij anders aangegeven.

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

U-R.329 Extra dubbele wandcontactdoos met 1x USB lader € 420,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, waarvan 1 aansluitpunt
is uitgevoerd met een USB lader. Hoogte 30cm+ vloer tenzij anders
aangegeven. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

U-R.330 Bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren met 1x USB lader € 70,00

Het wijzigen van een bestaande dubbele wandcontactdoos naar een dubbele
wandcontactdoos, waarvan 1 aansluitpunt gecombineerd met USB lader.

Positie conform optietekening.
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U-R.331 Extra dubbele vloercontactdoos € 395,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos voorzien van RVS deksel.

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

Het deksel van de vloercontactdoos zal boven de dekvloer zichtbaar zijn.
Deze kan niet vooraf worden afgestemd op de dikte van de na oplevering te
plaatsen vloerafwerking.

U-R.332 Vloercontactdoos incl. loze leiding € 405,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos met in deze doos een
loze leiding. De deksel van deze inbouwdoos wordt uitgevoerd met een RVS
deksel. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

Het deksel van de vloercontactdoos zal boven de dekvloer zichtbaar zijn.
Deze kan niet vooraf worden afgestemd op de dikte van de na oplevering te
plaatsen vloerafwerking.

U-R.340 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 165,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een
bestaande lichtschakelaar, waardoor meerdere lichtpunten gelijktijdig kunnen
worden bediend. Exclusief armatuur. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord. 
In verband met aanwezige leidingen en wapening in de vloer moeten wij een
marge aanhouden van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening
aangegeven positie.

U-R.341 Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar € 270,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een nieuwe
lichtschakelaar. Exclusief armatuur. De schakelaar wordt op de standaard
hoogte aangebracht. 

Gemaatvoerde positie van plafondlichtpunt en lichtschakelaar conform
optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord. In verband met
aanwezige leidingen en wapening in de vloer moeten wij een marge
aanhouden van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven
positie.
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U-R.342 Lichtschakelaar wijzigen naar bewegingssensor € 95,00

Het wijzigen van een lichtschakelaar naar een bewegingssensor. De
bewegingssensor wordt op de dezelfde hoogte en positie aangebracht als de
lichtschakelaar.

Positie conform optietekening.

U-R.343 Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt € 130,00

Het plafondlichtpunt wordt verplaatst naar de gewenste positie. De
schakelaar blijft gehandhaafd op de standaard positie. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord. In verband met
aanwezige leidingen en wapening in de vloer moeten wij een marge
aanhouden van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven
positie.

U-R.348 Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar € 150,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar,
waardoor meerdere lichtpunten gelijktijdig worden bediend. Hoogte
wandlichtpunt circa 180cm+ vloer tenzij anders aangegeven. Exclusief
armatuur. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

U-R.349 Extra wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar € 235,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op op een aparte enkelpolige
schakelaar. Hoogte wandlichtpunt circa 180cm+ vloer tenzij anders
aangegeven. Exclusief armatuur. De schakelaar wordt op de standaard
hoogte aangebracht. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

U-R.352 Wisselschakeling voor bestaand lichtpunt € 130,00

Een lichtpunt uitvoeren met een wisselschakeling, zodat het lichtpunt vanuit
twee posities te bedienen is. De bestaande lichtschakelaar wordt gewijzigd in
een wisselschakelaar. De extra wisselschakelaar wordt op de standaard
hoogte aangebracht. 

Gemaatvoerde positie extra wisselschakelaar conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.
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U-R.357 Twee bestaande plafondlichtpunten gekoppeld op 1 schakelaar wijzigen
naar schakeling per plafondlichtpunt

€ 85,00

Twee standaard plafondlichtpunten gekoppeld op één schakelaar opsplitsen,
zodat beide plafondlichtpunten met een eigen schakelaar bediend kunnen
worden. 
De schakelaars worden op de standaard hoogte aangebracht.

Gemaatvoerde positie nieuwe schakelaar conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord.

U-R.358 Wijzigen enkele schakelaar naar dimmer € 205,00

De schakelaar wordt gewijzigd in een LED draai dimmer. Een lichtpunt
aangesloten op een wisselschakelaar kan maximaal voorzien worden van
één dimmer. 
De dimmer wordt aangebracht in een enkele inbouwdoos voorzien van een
enkele schakelaar. 

De universele dimmers zijn geschikt voor LEDi en halogeen met een
nominaal vermogen van 2 tot 100 W/VA.

Positie conform optietekening.

U-R.360 Verplaatsen elektrapunt € 130,00

Het verplaatsen van een standaard elektrapunt, met uitzondering van
plafondlichtpunten, naar een andere positie in de woning. Alleen in lichte
scheidingswanden. Hoogte ca. 30cm+ vloer tenzij anders aangegeven. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.
NB. Deze optie kan niet op elke positie worden toegepast. De gewenste
positie zal te allen tijde worden getoetst voor akkoord. 

Voor het verplaatsen van een plafondlichtpunt, zie optie U-R343.

U-R.372 Elektrakabel t.b.v. verlichting buitenruimte € 420,00

Een elektrakabel tbv buitenverlichting van ca. 15 meter voorzien van
schakelaar in de woning. De schakelaar wordt nabij de toegang tot de
buitenruimte aangebracht. 

De grondkabel wordt naar buiten gevoerd en wordt opgerold tegen de gevel
t.p.v. het terras opgeleverd. 

Positie lichtschakelaar conform optietekening.



Project: Bellevue Utrecht te Utrecht

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw Pagina  van 12 23

Code Omschrijving Verkoopprijs

U-R.377 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten € 310,00

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de
buitengevel. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel
bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, wordt de
wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Hoogte ca. 30cm+ vloer tenzij
anders aangegeven. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.

U-R.377a Extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten op een aparte
groep

€ 560,00

Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op een
aparte groep. De wandcontactdoos worden ingebouwd indien de buitengevel
bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie wordt de
wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Hoogte ca. 30cm+ vloer tenzij
anders aangegeven. 

Gemaatvoerde positie conform optietekening.

U-R.378 Extra schakelbare dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten € 410,00

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de
buitengevel voorzien van een schakelaar. De schakelaar bevindt zich aan de
binnenzijde van de woning en wordt op standaard hoogte aangebracht. De
wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit
metselwerk. In geval van een andere materialisatie wordt de
wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Hoogte ca. 30cm+ vloer tenzij
anders aangegeven. 

Gemaatvoerde posities conform optietekening.

U-R.379 Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar € 285,00

Aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een nieuwe schakelaar. De
schakelaar bevindt zich in de woning en wordt op standaard hoogte
aangebracht. Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het
standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de
buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de
buitengevel, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. 

Gemaatvoerde posities conform optietekening.

U-R.380 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar € 165,00

Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar.
Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard
buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat
uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel zal het
buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd.

Gemaatvoerde positie buitenlichtpunt en schakelaar aangegeven de
optietekening.

Showroom offertes
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U-K(bnr) Aanpassen leidingwerk keuken conform tekeningen ……. (naam
keukenleverancier)

De keukeninstallatie aanpassen aan de hand van de aangeleverde
keukentekening van een andere dan de bij het project aangesloten
keukenshowroom.

(naam keukenleverancier), offerte d.d. ..-..-.... en tekening d.d. ..-..-.

Voorwaarden:
- De afzuigventielen van de wtw-installatie worden niet verplaatst.
- De keuken wordt na oplevering geplaatst.
- Aanvullend zal optie U-K.00 worden toegevoegd aan het meerwerk.
- Er kan alleen een offerte worden gemaakt op basis van een goed
gemaatvoerd leidingschema (inclusief aansluitwaardes van de apparatuur).

Raadpleeg voor de juiste uitgangspunten het instructieblad 'aanpassen
leidingwerk keuken'.

U-K00 Coördinatiekosten t.b.v. keukenleidingschema andere
keukenleverancier

€ 750,00

Controle, corrigeren en coördineren van het leidingschema keuken van een
andere keukenleverancier dan Keukenvision.
Deze optie is exclusief de installatiewijzigingen in de keuken.

U-R.601 Optie bad in de badkamer € 2.400,00

Toevoegen bad type Villeroy & Boch ligbad Subway wit, 1800x800cm incl.
Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan badmengkraan en Grohe Euphoria
Cosmopolitan stick doucheset (Elite) Inclusief extra leidingwerk. 

Let op: Prijs is exclusief het extra tegelwerk . Van de tegelshowroom ontvang
je een aanvullende offerte op basis van het gekozen tegelwerk.

Deze optie is alleen mogelijk als er op de verkooptekening van de woning is
aangegeven dat het bad optioneel geplaatst kan worden. 

Het bad wordt geplaatst op de positie die op de verkooptekening is
aangegeven. Een andere positie van het bad is niet mogelijk.

offerte
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U-R.602 Optie bad in de badkamer in plaats van douchecombinatie € 1.800,00

Toevoegen bad type Villeroy & Boch ligbad Subway wit, 1800x800cm incl.
Grohe Grohtherm 800 Cosmopolitan badmengkraan en Grohe Euphoria
Cosmopolitan stick doucheset (Elite) Inclusief aanpassen leidingwerk. Met
deze optie komt de aanwezige douchecombinatie te vervallen. 

Let op: Prijs is exclusief het extra tegelwerk . Van de tegelshowroom ontvang
je een aanvullende offerte op basis van het gekozen tegelwerk.

Deze optie is alleen mogelijk als er op de verkooptekening van de woning is
aangegeven dat het bad optioneel geplaatst kan worden in plaats van de
aanwezige douchecombinatie.

Het bad wordt geplaatst op de positie die op de verkooptekening is
aangegeven. Een andere positie van het bad is niet mogelijk.

U-R.603 Upgrade wastafel incl. onderkast en spiegel met verlichting (basis
pakket Premium)

€ 3.200,00

Upgrade standaard wastafel naar wastafelcombinatie Vileroy en Boch Avento
(80cm) incl. meubel (80cm) met twee lades en spiegel met geïntegreerde Led
verlichting (60x60cm).

Kleurkeuze meubel: 
B3 crystal black 
Crystal grey
B4 crystal white 
PN elm impresso
VH Arizona oak 
VJ Nordic oak 
RH Kansas oak
RK stone oak

Kleurstalen zijn beschikbaar bij de kopersbegeleider en in de showroom.

U-R.604 Upgrade wastafel incl. onderkast en spiegel met verlichting (basis
pakket Elite)

€ 3.100,00

Upgrade standaard wastafel naar wastafelcombinatie Vileroy en Boch Avento
(80cm) incl. meubel (80cm) met twee lades en spiegel met geïntegreerde Led
verlichting (60x60cm).

Kleurkeuze meubel: 
B3 crystal black 
Crystal grey
B4 crystal white 
PN elm impresso
VH Arizona oak 
VJ Nordic oak 
RH Kansas oak
RK stone oak

Kleurstalen zijn beschikbaar bij de kopersbegeleider en in de showroom.
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U-R.605 Upgrade wastafel incl. onderkast en spiegel met verlichting (basis
pakket Excellent)

€ 2.600,00

Upgrade standaard wastafel naar wastafelcombinatie Vileroy en Boch Avento
(80cm) incl. meubel (80cm) met twee lades en spiegel met geïntegreerde Led
verlichting (60x60cm).

Kleurkeuze meubel: 
B3 crystal black 
Crystal grey
B4 crystal white 
PN elm impresso
VH Arizona oak 
VJ Nordic oak 
RH Kansas oak
RK stone oak

Kleurstalen zijn beschikbaar bij de kopersbegeleider en in de showroom.

U-R.606 Upgrade volledig sanitairpakket Elite naar Excellent € 650,00

Upgrade van het standaard sanitairpakket Premium naar het standaard
sanitairpakket Excellent voor badkamer en toilet. 

Voor specificatie zie de brochure showroomtraject als onderdeel van de
verkoopstukken. 

Met deze optie wordt geen wijziging in het tegelwerk aangebracht. Tegelwerk
wordt aangebracht conform standaard pakket, pakketkeuze of
showroomofferte.

U-R.607 Upgrade volledig sanitairpakket Premium naar Excellent € 900,00

Upgrade van het standaard sanitairpakket Premium naar het standaard
sanitairpakket Excellent voor badkamer en toilet. 

Voor specificatie zie de brochure showroomtraject als onderdeel van de
verkoopstukken. 

Met deze optie wordt geen wijziging in het tegelwerk aangebracht. Tegelwerk
wordt aangebracht conform standaard pakket, pakketkeuze of
showroomofferte.

U-R.608 Extra toilet in de badkamer

Extra optioneel toilet in de badkamer. Optie is inclusief extra leidingwerk. 

Deze optie is alleen mogelijk als er op de verkooptekening van de woning is
aangegeven dat het toilet optioneel geplaatst kan worden. 

Het toilet betreft hetzelfde type toilet wat is opgenomen in het basis sanitair
pakket van de woning. 

Het toilet wordt geplaatst zoals op de verkooptekening aangegeven. Een
andere positie van het toilet is niet mogelijk. 

Optie is exclusief extra tegelwerk. De showroom

op aanvraag
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U-R.800 Keukenleidingwerk standaard aanbrengen € 0,00

Het keukenleidingwerk wordt op de standaard posities aangebracht en
afgedopt, conform 0-tekening keuken. 

- Koud- en warmwaterleidingen en de riolering worden afgedopt. 
- De wandcontactdozen worden afgemonteerd.

De keuken dient na oplevering in eigen beheer geplaatst te worden.

U-R.803 Aanpassen legplan vloerverwarming € 175,00

Het aanbrengen van een zone vrij van vloerverwarming in de woning. 
Prijs per zone. 

Positie en afmeting van de zone conform optietekening.

Er zal altijd een technische toetsing gedaan worden op het verloop van de
vloerverwarmingsleidingen en de te behalen temperatuur in de ruimte.
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Binnenafwerking

U-R.150 Standaard open trap wijzigen in een dichte trap € 650,00

De standaard vurenhouten trap wordt uitgevoerd als een dichte vurenhouten
trap. Uitvoering trap blijft gelijk. De treden en stootborden worden bij deze
optie aan de bovenzijde en onderzijde fabrieksmatig gegrond in de kleur wit
opgeleverd. De schroefgaten blijven in het zicht. Prijs per trap.

U-R.150a Standaard open trap wijzigen in een open hardhouten trap Sapeli
Mahonie

€ 3.830,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een open
hardhouten trap in houtsoort sapeli mahonie. Inclusief aanwezige
muurleuning(en) en het eventueel aanwezige traphek, 
Prijs per trap. 

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Klifgebouw (K) en Valleigebouw (V). 

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.

U-R.150a1 Standaard open trap wijzigen in een open hardhouten trap Sapeli
Mahonie

€ 4.765,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een open
hardhouten trap in houtsoort sapeli mahonie. Inclusief aanwezige
muurleuning(en) en het eventueel aanwezige traphek, 
Prijs per trap. 

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Poortgebouw (P).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.
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U-R.150b Standaard open trap wijzigen in een dichte hardhouten trap in Sapeli
Mahonie

€ 4.222,70

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een dichte
hardhouten trap in houtsoort sapeli mahonie. Inclusief aanwezige
muurleuning(en) en het eventueel aanwezige traphek, Dichte trap voorzien
van stootborden van 12mm multiplex, voor- en achterzijde gefineerd met
mahonie. Aan de onderzijde van de stootborden blijft multiplex basis
zichtbaar. 
Prijs per trap.

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Klifgebouw (K) en Valleigebouw (V).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.

U-R.150b1 Standaard open trap wijzigen in een dichte hardhouten trap in Sapeli
Mahonie

€ 5.260,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een dichte
hardhouten trap in houtsoort sapeli mahonie. Inclusief aanwezige
muurleuning(en) en het eventueel aanwezige traphek, Dichte trap voorzien
van stootborden van 12mm multiplex, voor- en achterzijde gefineerd met
mahonie. Aan de onderzijde van de stootborden blijft multiplex basis
zichtbaar. 
Prijs per trap.

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Poortgebouw (P).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.
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U-R.150c Standaard open trap wijzigen in een open hardhouten trap Europees
Eiken

€ 5.290,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een open
hardhouten trap in houtsoort Europees Eiken. Inclusief aanwezige
muurleuning(en) en het eventueel aanwezige traphek, 
Prijs per trap. 

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Klifgebouw (K) en Valleigebouw (V). 

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.

U-R.150c1 Standaard open trap wijzigen in een open hardhouten trap Europees
Eiken

€ 6.595,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een open
hardhouten trap in houtsoort Europees Eiken. Inclusief aanwezige
muurleuning(en) en het eventueel aanwezige traphek, 
Prijs per trap. 

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Poortgebouw (P).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.
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U-R.150d Standaard open trap wijzigen in een dichte hardhouten trap in Europees
Eiken

€ 6.170,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een dichte
hardhouten trap in houtsoort Europees Eiken. Inclusief aanwezige
muurleuning(en) en het eventueel aanwezige traphek, Dichte trap voorzien
van stootborden van 12mm multiplex, voor- en achterzijde gefineerd met
mahonie. Aan de onderzijde van de stootborden blijft multiplex basis
zichtbaar. 
Prijs per trap.

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Klifgebouw (K) en Valleigebouw (V).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.

U-R.150d1 Standaard open trap wijzigen in een dichte hardhouten trap in Europees
Eiken

€ 7.695,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een dichte
hardhouten trap in houtsoort Europees Eiken. Inclusief aanwezige
muurleuning(en) en het eventueel aanwezige traphek, Dichte trap voorzien
van stootborden van 12mm multiplex, voor- en achterzijde gefineerd met
mahonie. Aan de onderzijde van de stootborden blijft multiplex basis
zichtbaar. 
Prijs per trap.

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Poortgebouw (P).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.
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U-R.150e Standaard open trap wijzigen in een open hardhouten trap Wengé € 6.155,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een open
hardhouten trap in houtsoort Wengé. Inclusief aanwezige muurleuning(en) en
het eventueel aanwezige traphek, 
Prijs per trap. 

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Klifgebouw (K) en Valleigebouw (V). 

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.

U-R.150e1 Standaard open trap wijzigen in een open hardhouten trap Wengé € 7.455,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een open
hardhouten trap in houtsoort Wengé. Inclusief aanwezige muurleuning(en) en
het eventueel aanwezige traphek, 
Prijs per trap. 

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Poortgebouw (P).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.
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U-R.150f Standaard open trap wijzigen in een dichte hardhouten trap in Wengé € 7.035,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een dichte
hardhouten trap in houtsoort Wengé. Inclusief aanwezige muurleuning(en) en
het eventueel aanwezige traphek, Dichte trap voorzien van stootborden van
12mm multiplex, voor- en achterzijde gefineerd met mahonie 12mm massief.
Aan de onderzijde van de stootborden blijft multiplex basis zichtbaar. 
Prijs per trap.

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Klifgebouw (K) en Valleigebouw (V).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.

U-R.150f1 Standaard open trap wijzigen in een dichte hardhouten trap Wengé € 8.555,00

De standaard open vuren houten trap wordt uitgevoerd in een dichte
hardhouten trap in houtsoort Wengé. Inclusief aanwezige muurleuning(en) en
het eventueel aanwezige traphek, Dichte trap voorzien van stootborden van
12mm multiplex, voor- en achterzijde gefineerd met mahonie. Aan de
onderzijde van de stootborden blijft multiplex basis zichtbaar.
Prijs per trap.

Optie van toepassing voor de woning waar in basis een trap is toegepast in
het Poortgebouw (P).

De trappen, muurleuningen en het eventueel aanwezige traphek zijn 1x
behandeld met een transparante primer. Door het opharen van de houtvezels
kan het oppervlak ruw aanvoelen.

De in het zicht komende schroefgaten worden zo mogelijk afgewerkt met
houten propjes, in dezelfde houtsoort als de hardhouten trap.

De treden zijn niet voorzien van slijtstrippen.

U-R.300a Wijzigen standaard schakelmateriaal naar Busch Jaeger Future Linear /
Jung AS500

€ 1.470,00

Wijzigen standaard schakelmateriaal naar Busch Jaeger Future Linear / Jung
AS500 , kleur RAL 9016, horizontaal gemonteerd in meervoudige enkele
dozen. 
De enkele dozen worden samengevoegd onder één afdekraam.

Prijs voor de gehele woning incl. alle aanwezige aansluitpunten CAI/UTP en
eventueel extra gekozen elektrapunten.
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U-R.300b Wijzigen standaard schakelmateriaal naar Busch Jaeger Future Linear /
Jung AS500 (Mat zwart)

€ 1.655,00

Wijzigen standaard schakelmateriaal gemonteerd naar Busch Jaeger Future
Linear / Jung A550 , kleur mat zwart, horizontaal gemonteerd in meervoudige
enkele dozen.
De enkele dozen worden samengevoegd onder één afdekraam.

Prijs voor de gehele woning incl. alle aanwezige aansluitpunten CAI/UTP en
eventueel extra gekozen elektrapunten.

U-R.300c Wijzigen standaard schakelmateriaal naar Busch Jaeger/Future Linear
RVS

€ 2.395,00

Wijzigen standaard schakelmateriaal naar Busch Jaeger/ Future Linear, kleur
RVS stailess steel, horizontaal gemonteerd in meervoudige enkele dozen.
De enkelvoudige dozen worden samengevoegd onder één afdekraam.

Prijs voor de gehele woning incl. alle aanwezige aansluitpunten CAI/UTP en
eventueel extra gekozen elektrapunten.

U-R.900 Vervallen plafond spuitwerk gehele woning € 190,00

Het laten vervallen van het spuitwerk op de plafonds van de gehele woning,
incl. het wandspuitwerk in de toilet(ten).

Prijs betreft administratieve kosten en coördinatiekosten op de bouw. Prijs per
woning.

Het plafond wordt opgeleverd in de grijze betonkleur. Eventueel aanwezige
grote gaten worden gerepareerd. 
Het plafond en de betreffende wanden worden verder niet afgemest of
uitgevlakt. 

Wij kunnen niet voorkomen dat er smet of maatvoeringslijnen op het plafond
komen. 
Daarnaast kan het zijn dat er noodzakelijke reparaties door ons uitgevoerd
dienen te worden welke markeringen achterlaten op plafond en/of wand.


