
Datum: 14 juli 2020

Projectnummer: 2016001B
Deventer Auping blok 9 en 10

Verkoopprijs 
incl. btw Totaal

Uiterlijke wijzigingen

uitbouw begane grond
A1.00 Woningtype A1; Het maken van een drielaagse 

uitbouw met een diepte van circa 1200mm. 
--------- 25.000,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

A1.01 Woningtype A1; Het maken van een uitbouw met een 
diepte van circa 1200mm. 

--------- 17.500,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.
                                                    

A1.02 Woningtype A1; Het maken van een uitbouw met een 
diepte van circa 2400mm.

--------- 25.000,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

A2.00 Woningtype A2; Het maken van een drielaagse 
uitbouw met een diepte van circa 1200mm.

--------- 22.500,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.
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A2.01 Woningtype A2; Het maken van een uitbouw met een 
diepte van circa 1200mm.

--------- 16.500,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

A2.02 Woningtype A2; Het maken van een uitbouw met een 
diepte van circa 2400mm.

--------- 23.000,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

A3.00 Woningtype A3; Het maken van een drielaagse 
uitbouw met een diepte van circa 1200mm.

--------- 27.500,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

A3.01 Woningtype A3; Het maken van een uitbouw met een 
diepte van circa 1200mm.

--------- 18.500,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

A3.02 Woningtype A3; Het maken van een uitbouw met een 
diepte van circa 2400mm.

--------- 27.000,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
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De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

B1.00 Woningtype B1; Het maken van een drielaagse 
uitbouw met een diepte van circa 1200mm.

--------- 27.500,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

B1.01 Woningtype B1; Het maken van een uitbouw met een 
diepte van circa 1200mm

--------- 18.500,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.

B1.02 Woningtype B1; Het maken van een uitbouw met een 
diepte van circa 2400mm

--------- 27.000,00 -------------

De gevelindeling wordt conform de verkooptekening 
uitgevoerd.
De elektrische installatie (aanwezige wandcontactdozen 
en plafondlichtpunt)
wordt met de achtergevel van de uitbouw mee verplaatst. 
De eventueel aanwezige loze leidingen worden met de 
achtergevel mee verplaatst.
Het plafondlichtpunt wordt geplaatst op de plek conform 
de verkooptekening.
wijzigingen buitenkozijnen

A1/A2/A3/B1.0
3

Dubbele tuindeuren met zijlichten i.p.v. standaard 
achterdeur en raamkozijn achtergevel

--------- 2.500,00 -------------

Het tuindeurkozijn wordt uitgevoerd volgens 
verkooptekening.
De deuren worden voorzien van de nodige hang- en 
sluitwerk.
De elektrische installatie wordt aangepast volgens de 
verkooptekeningen
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A1/A2/A3/B1.0
4

Schuifpui i.p.v. standaard achterdeur en raamkozijn 
achtergevel

--------- 3.500,00 -------------

De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium.
De schuifpui wordt uitgevoerd volgens verkooptekening.
De schuifpui wordt voorzien van de nodige hang- en 
sluitwerk.
De elektrische installatie wordt aangepast volgens de 
verkooptekeningen
Indelingsvarianten

algemeen indelingsvarianten 
A1/A2/A3.11 Woningtype A1/A2/A3; Het maken van een extra 

slaapkamer op de 1e verdieping
--------- 1.500,00 -------------

Voor het maken van deze nieuwe indeling worden de 
binnenwanden
en de binnendeurkozijnen met deuren aangepast.
De elektrische installaties wordt aangepast volgens 
verkooptekening.

A1FAM Woningtype A1; Pakket Familie --------- 45.000,00 -------------
Samengesteld uit de volgende optie:
- A1.00 Uitbouw 1200mm 3-laags
- A1.03 Dubbele tuindeuren
- A1.11 Extra slaapkamer 1e verdieping
- A1.13 Separaat toilet 1e verdieping 
- A1.21 Extra slaapkamer 2e verdieping
- A1.23 Extra badkamer 2e verdieping
Pakketkorting

A1KOOK Woningtype A1; Pakket koken --------- 7.500,00 -------------
Samengesteld uit de volgende optie:
- A1.03 Dubbele tuindeuren
-            Leidingwerk tbv Leefkeuken
- A1.14 Woonkamer 1e verdieping + separaat toilet + 
optioneel bad
Pakketkorting

A2FAM Woningtype A2; Pakket Familie --------- 45.000,00 -------------
Samengesteld uit de volgende optie:
- A2.00 Uitbouw 1200 mm 3-laags
- A2.03 Dubbele tuindeuren
- A2.11 Extra slaapkamer 1e verdieping
- A2.13 Separaat toilet 1e verdieping 
- A2.21 Extra slaapkamer 2e verdieping
- A2.23 Extra badkamer 2e verdieping
Pakketkorting

A2KOOK Woningtype A2; Pakket koken --------- 8.500,00 -------------
Samengesteld uit de volgende optie:
- A2.03 Dubbele tuindeuren
-            Leidingwerk tbv Leefkeuken
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- A2.14 Woonkamer 1e verdieping + separaat toilet + 
optioneel bad
Pakketkorting

A3FAM Woningtype A3; Pakket Familie --------- 50.000,00 -------------
Samengesteld uit de volgende optie:
- A3.00 Uitbouw 1200 mm 3-laags
- A3.03 Dubbele tuindeuren
- A3.11 Extra slaapkamer 1e verdieping
- A3.13 Separaat toilet 1e verdieping 
- A3.21 Extra slaapkamer 2e verdieping
- A3.23 Extra badkamer 2e verdieping
Pakketkorting

A3KOOK Woningtype A3; Pakket koken --------- 8.500,00 -------------
Samengesteld uit de volgende optie:
- A3.03 Dubbele tuindeuren
-            Leidingwerk tbv Leefkeuken
- A3.14 Woonkamer 1e verdieping + separaat toilet + 
optioneel bad
Pakketkorting

B1.11 Woningtype B1; Het maken van een extra slaapkamer 
op de 1e verdieping

--------- 1.500,00 -------------

Voor het maken van deze nieuwe indeling worden de 
binnenwanden
en de binnendeurkozijnen met deuren aangepast.
De elektrische installaties wordt aangepast volgens 
verkooptekening.

B1.14+B1.22 Woningtype B1; Wonen op 1e verdieping met extra 
badkamer op 2e verdieping

--------- 1.500,00 -------------

Voor het maken van deze nieuwe indeling vervallen de 
binnenwanden
en de binnendeurkozijnen met deuren.
De badkamer wordt voorzien van standaard wand- en 
vloertegelwerk 
en wordt voorzien van standaard sanitair.
De installatie wordt aangepast volgens verkooptekening.

B1.15 Woningtype B1; Wonen op 1e verdieping + 
slaapkamer

--------- -750,00 -------------

Voor het maken van deze nieuwe indeling worden de 
binnenwanden 
en de binnendeurkozijnen met deuren aangepast.
In de nieuwe badkamer wordt het wand- en 
vloertegelwerk uitgevoerd in 'Carrière'
de sanitairelijn is 'Carrière'.
De installaties wordt aangepast volgens 
verkooptekeningen.

B1.21 Woningtype B1; Het maken van een extra slaapkamer 
op de 2e verdieping

--------- 1.500,00 -------------
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Voor het maken van deze nieuwe indeling worden de 
binnenwanden
en de binnendeurkozijnen met deuren aangepast.
De elektrische installaties wordt aangepast volgens 
verkooptekening.

B1FAM Woningtype B1; Pakket Familie --------- 52.500,00 -------------
Samengesteld uit de volgende optie:
- B1.00 Uitbouw 1200 mm 3-laags
- B1.03 Dubbele tuindeuren
- B1.11 Extra slaapkamer 1e verdieping
- B1.13 Vergroten badkamer 1e verdieping
- B1.21 Extra slaapkamer 2e verdieping
- B1.22 Extra badkamer 2e verdieping

B1KOOK Woningtype B1; Pakket koken --------- 17.500,00 -------------
Samengesteld uit de volgende optie:
- B1.03 Dubbele tuindeuren
-            leidingwerk tbv Leefkeuken
- B1.15 Woonkamer 1e verdieping + slaapkamer en 
badkamer
- B1.22 Extra badkamer 2e verdieping
begane grond

A1/A2/A3.05 Het maken van een trapkast op de begane grond. --------- 1.500,00 -------------
inclusief een enkele wandcontactdoos en een 
wandlichtpunt op schakelaar.
    
badkamer 1.1

A1.12 Woningtype A1; Het vergroten van de badkamer met 
ongeveer 40 cm

--------- 500,00 -------------

Het plafondlichtpunt wordt gecentreerd in het plafond.
A2/A3.12 Woningtype A2/A3; Het vergroten van de badkamer 

met ongeveer 40 cm
--------- 750,00 -------------

Het plafondlichtpunt wordt gecentreerd in het plafond.
standaard wand- en vloertegelwerk

B1.12 Woningtype B1; Het vergroten van de badkamer tbv 
mogelijkheid plaatsen bad

--------- 500,00 -------------

het plaatsen van een bad is een aparte optie, optie 6.238
standaard wand- en vloertegelwerk

B1.13 Woningtype B1; Het vergroten van de badkamer tbv 
mogelijkheid bad en brede wastafel

--------- 2.000,00 -------------

het plaatsen van een bad is een aparte optie, optie 6.238
het plaatsen van een wastafel is een aparte optie, optie 
6.234
separaat toilet op 1e verd.

A1.13 Woningtype A1; Het maken van een separaat toilet op 
de 1e verdieping.

--------- 5.500,00 -------------

in de sanitairlijn 'Thuis' en wand- en vloertegelwerk in 
'Thuis'.
De installaties wordt hierop aangepast.
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Het toilet in de badkamer komt te vervallen.
A1.14 Woningtype A1; Wonen op de verdieping en voorzien 

van een separaat toilet op de 1e verdieping
--------- 5.000,00 -------------

in de sanitairlijn 'Thuis' en wand- en vloertegelwerk in 
'Thuis'.
Voor het maken van deze nieuwe indeling worden de 
binnenwanden
en de binnendeurkozijnen met deuren aangepast.
De installaties wordt hierop aangepast.
Het toilet in de badkamer komt te vervallen.

A2/A3.13 Woningtype A2/A3; Het maken van een separaat 
toilet op de 1e verdieping.

--------- 6.500,00 -------------

in de sanitairlijn 'Carrière' en wand- en vloertegelwerk in 
'Carrière'.
De installaties wordt hierop aangepast.
Het toilet in de badkamer komt te vervallen.

A2/A3.14 Woningtype A2/A3; Wonen op de verdieping en 
voorzien van een separaat toilet op de 1e verdieping.

--------- 6.000,00 -------------

in de sanitairlijn 'Carrière' en wand- en vloertegelwerk in 
'Carrière'.
De installaties wordt hierop aangepast.
T.b.v. de vervallen wanden wordt het elektra aangepast.
Het toilet in de badkamer komt te vervallen.
algemeen indelingsvariant 2e verd.

A1.23 Woningtype A1; Het maken van een extra badkamer 
op de 2e verdieping

--------- 12.000,00 -------------

De badkamer wordt voorzien van standaard wand- en 
vloertegelwerk 
en wordt voorzien van standaard sanitair.
De installatie wordt aangepast volgens verkooptekening.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 
A1.13

A1/A2/A3.21 Woningtype A1/A2/A3; Het maken van een extra 
slaapkamer op de 2e verdieping

--------- 1.500,00 -------------

Voor het maken van deze nieuwe indeling worden de 
binnenwanden
en de binnendeurkozijnen met deuren aangepast.
De elektrische installaties wordt aangepast volgens 
verkooptekening.

A1/A2/A3.22 Woningtype A1/A2/A3; Het vergroten van de 
techniekruimte op de 2e verdieping

--------- 450,00 -------------

A2.23 Woningtype A2; Het maken van een extra badkamer 
op de 2e verdieping

--------- 13.500,00 -------------

De badkamer wordt voorzien van standaard wand- en 
vloertegelwerk 
en wordt voorzien van standaard sanitair.
De installatie wordt aangepast volgens verkooptekening.
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Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 
A2.13

A3.23 Woningtype A3; Het maken van een extra badkamer 
op de 2e verdieping

--------- 13.500,00 -------------

De badkamer wordt voorzien van standaard wand- en 
vloertegelwerk 
en wordt voorzien van standaard sanitair.
De installatie wordt aangepast volgens verkooptekening.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 
A3.13

B1.22 Woningtype B1; Het maken van een extra badkamer 
op de 2e verdieping

--------- 16.000,00 -------------

De badkamer wordt voorzien van standaard wand- en 
vloertegelwerk 
en wordt voorzien van standaard sanitair.
De installatie wordt aangepast volgens verkooptekening.
Installaties

wijzigingen w- installaties algemeen
9.000 Warmtepomp geschikt maken voor koeling --------- 1.250,00 -------------

De waterpomp maakt de ruimte enkele graden 
koeler dan de omgevingstemperatuur.
Met deze optie is de woning niet meer energieneuraal.
wijzigingen e- installaties algemeen

4.930 Het leveren en aanbrengen van een inbouw-
plafondspot (230Volt ) op een bestaande schakelaar.

--------- 400,00 -------------

type Instar ECO Spot LED IP44 kleur wit.
     
Algemeen binnen

algemeen indelingsvarianten 
4.350 Alternatieve Vios trappen. Zie hiervoor optielijst Vios 

trappen
--------- 0,00 -------------

Voor deze optie wordt een individuele prijs opgegeven 
die afhankelijk is van de 
gewenste situatie.
Keuken

keuken
5.000 De keuken conform de verkooptekening en de 

technische omschrijving uitvoeren.
--------- 0,00 -------------

                             
Sanitair

badkamer 1.1
6.000 Badkamer en toilet conform de verkooptekening en 

de technische omschrijving uitvoeren
--------- 0,00 -------------
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6.100A1 Woningtype A1; Teruggave van standaard badkamer 
en toilet bij showroomtraject Raab Karcher

--------- -5.000,00 -------------

Het toilet en badkamertraject wordt doorlopen via de 
showroom van Raab Karcher.
De uitvoering hiervan vindt plaats voor oplevering van uw 
woning.
Teruggave vloer- en wandtegelwerk en sanitair is leveren 
en aanbrengen.     

6.100A2/A3 Woningtype A2/A3; Teruggave van standaard 
badkamer en toilet bij showroomtraject Raab Karcher

--------- -7.500,00 -------------

Het toilet en badkamertraject wordt doorlopen via de 
showroom van Raab Karcher.
De uitvoering hiervan vindt plaats voor oplevering van uw 
woning.
Teruggave vloer- en wandtegelwerk en sanitair is leveren 
en aanbrengen.     

6.100B1 Woningtype B1; Teruggave van standaard badkamer 
en toilet bij showroomtraject Raab Karcher

--------- -7.750,00 -------------

Het toilet en badkamertraject wordt doorlopen via de 
showroom van Raab Karcher.
De uitvoering hiervan vindt plaats voor oplevering van uw 
woning.
Teruggave vloer- en wandtegelwerk en sanitair is leveren 
en aanbrengen.     

6.110A1 Woningtype A1; De badkamer en toiletruimte casco 
opleveren.

--------- -4.250,00 -------------

Hierbij vervalt het leveren en aanbrengen van:
 - tegelwerk-/kitwerkzaamheden, 
 - de badkamer-/toiletdorpels,
 - de afwerkvloer in de badkamer,
 - verwarmingselementen (radiator),
 - sanitair en kranen,
De casco badkamer/toilet wordt opgeleverd met 
afgedopt leidingwerk op de 
standaard plek van de basisbadkamer. Het plafond wordt 
wel afgewerkt conform de 
basisafwerking (spuitwerk). De elektrische installatie wordt 
op de standaard
plek aangebracht en afgemonteerd met het 
schakelmateriaal. De badkamer wordt 
door derden na oplevering in uw woning aangebracht en 
afgemonteerd.
Hierbij vervalt de de garantieregeling via Woningborg.

6.110A2/A3 Woningtype A2/A3; De badkamer en toiletruimte 
casco opleveren

--------- -6.750,00 -------------

Hierbij vervalt het leveren en aanbrengen van:
 - tegelwerk-/kitwerkzaamheden, 
 - de badkamer-/toiletdorpels,
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 - de afwerkvloer in de badkamer,
 - verwarmingselementen (radiator),
 - sanitair en kranen,
De casco badkamer/toilet wordt opgeleverd met 
afgedopt leidingwerk op de 
standaard plek van de basisbadkamer. Het plafond wordt 
wel afgewerkt conform de 
basisafwerking (spuitwerk). De elektrische installatie wordt 
op de standaard
plek aangebracht en afgemonteerd met het 
schakelmateriaal. De badkamer wordt 
door derden na oplevering in uw woning aangebracht en 
afgemonteerd.
Hierbij vervalt de de garantieregeling via Woningborg.

6.110B1 Woningtype B1; De badkamer en toiletruimte casco 
opleveren

--------- -7.000,00 -------------

Hierbij vervalt het leveren en aanbrengen van:
 - tegelwerk-/kitwerkzaamheden, 
 - de badkamer-/toiletdorpels,
 - de afwerkvloer in de badkamer,
 - verwarmingselementen (radiator),
 - sanitair en kranen,
De casco badkamer/toilet wordt opgeleverd met 
afgedopt leidingwerk op de 
standaard plek van de basisbadkamer. Het plafond wordt 
wel afgewerkt conform de 
basisafwerking (spuitwerk). De elektrische installatie wordt 
op de standaard
plek aangebracht en afgemonteerd met het 
schakelmateriaal. De badkamer wordt 
door derden na oplevering in uw woning aangebracht en 
afgemonteerd.
Hierbij vervalt de de garantieregeling via Woningborg.

A1.15 Woningtype A1; Badcombinatie i.p.v. toilet in 
badkamer

--------- 625,00 -------------

het toilet vervalt en er wordt een badcombinatie geplaatst 
type 'Thuis'

A2/A3.15 Woningtype A2/A3; Badcombinatie i.p.v. toilet in 
badkamer

--------- 950,00 -------------

het toilet vervalt en er wordt een badcombinatie geplaatst 
type 'Carriere'
Tegelwerk

badkamer 1.1
7.300 Het wijzigen van de standaard glanzende witte 

wandtegel naar een mat witte wandtegel.
--------- 0,00 -------------

            
7.310 Het wijzigen van de standaard glanzende witte 

wandtegel naar een creme witte wandtegel.
--------- 0,00 -------------
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7.320 Het wijzigen van de standaard antraciete vloertegel 

met grijze spikkel naar een grijze vloertegel
--------- 0,00 -------------

met een donkere spikkel.
        

Optiekeuzelijst 1
Pagina 11

Optie                       Omschrijving                                                                            Keuze                  Aantal



Datum: 14 juli 2020

Projectnummer: 2016001B
Deventer Auping blok 9 en 10

Telefoon:
Bouwnummer: 999 E-mail

Optie Omschrijving Keuze Aantal
Verkoopprijs 

incl. btw Totaal
Uiterlijke wijzigingen

wijzigingen buitenkozijnen
1.210 De beglazing in het badkamerraam voorzien van 

matte folie ("melkglas" principe).
--------- 100,00 -------------

Installaties

wijzigingen w- installaties algemeen
3.110 Vorstvrije buitenkraan op de achtergevel achter de 

buitendeur
--------- 350,00 -------------

3.120 Waterafvoer bij condens-/wasdroger dmv een T stuk 
op de afvoer van de wasmachine.

--------- 45,00 -------------

wijzigingen e- installaties algemeen
3.400 Het aanbrengen van een extra enkele 

wandcontactdoos op bestaande groep.
--------- 160,00 -------------

          
3.401 Het aanbrengen van een extra dubbele 

wandcontactdoos op bestaande groep.
--------- 175,00 -------------

       
3.402 Het aanbrengen van een extra enkele 

wandcontactdoos op aparte groep.
--------- 230,00 -------------

        
3.404 Het aanbrengen van een extra dubbele 

wandcontactdoos (opbouw) op bestaande groep in de 
meterkast.

--------- 115,00 -------------

        
3.406 Het aanbrengen van een extra losse groep in 

meterkast.
--------- 70,00 -------------

       
3.407 Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar bij 

meer dan 8 eindgroepen. 
--------- 295,00 -------------

Hierbij moet goed gelet worden op het aantal aan te 
sluiten (keuken)apparaten 
op een aparte groep. 
       

3.408 Het aanbrengen van een extra dubbele 
wandcontactdoos, spatwaterdicht, opbouw.

--------- 275,00 -------------

De wcd te plaatsen op de gevel naast de tuindeur(en) of 
schuifpui ter plaatse
van het terras, opbouw (500mm+ peil) op een bestaande 
groep.
        

3.412 Het aanbrengen van een extra enkele 
wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar.

--------- 170,00 -------------

       
3.413 Het aanbrengen van een extra dubbele  

wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar.
--------- 185,00 -------------
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3.442 Wandcontactdoos wijzigen naar wandcontactdoos 
met USB aansluiting.

--------- 95,00 -------------

       
3.480 Verplaatsen van wandcontactdoos binnen de 

ruimte/kamer.
--------- 70,00 -------------

       
3.500 Verplaatsen van loze leiding binnen de ruimte/kamer. --------- 70,00 -------------

        
3.501 Het aanbrengen van een extra loze leiding vanuit mk 

naar willekeurig punt.
--------- 140,00 -------------

       
3.503 Extra loze leiding in de wand voor een elektrische 

zonwering van de meterkast naar het kozijn
--------- 140,00 -------------

       
3.601 Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op 

bestaande schakelaar.
--------- 140,00 -------------

            
3.602 Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op 

bestaande schakelaar.
--------- 140,00 -------------

3.604 Dimmer in plaats van klik schakelaar. Geschikt voor 
LED.

--------- 240,00 -------------

       
3.605 Het aanbrengen van een extra dimmer. Geschikt voor 

LED.
--------- 310,00 -------------

       
3.606 Het aanbrengen van een wisselschakelaar ten behoeve 

van een lichtpunt
--------- 165,00 -------------

       
3.607 Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op 

nieuwe schakelaar.
--------- 420,00 -------------

3.608 Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op 
nieuwe schakelaar.

--------- 180,00 -------------

3.680 Verplaatsen van plafondlichtpunt binnen de 
ruimte/kamer.

--------- 410,00 -------------

       
3.681 Verplaatsen van lichtschakelaar binnen de 

ruimte/kamer.
--------- 70,00 -------------

       
Sanitair

badkamer 1.1
6.233 Het aanbrengen van een brede wastafel "Thuis" type 

Architectura 1300x470 wit.
--------- 1.000,00 -------------

• inclusief spiegel 1300x800mm en wandlichtpunt.
• inclusief een wastafelkraan 
Alleen mogelijk bij blok 9

6.234 Het aanbrengen van een brede wastafel "Carrière" 
type Subway 2.0 1300x470 wit.

--------- 1.250,00 -------------

• inclusief spiegel 1300x800mm en wandlichtpunt.
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Verkoopprijs 
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• exclusief een wastafelkraan (voor keuze wastafelkraan, 
zie kranenpakket).
alleen mogelijk bij blok 10

6.237 Het aanbrengen van een bad "Thuis" type 
Architectura 1800x800 wit.

--------- 1.750,00 -------------

inclusief Hansgrohe badmengkraan en badset  jet porter 
S.
Deze optie kan alleen met A1.13 of A1.14 toilet op 1e 
verdieping
alleen mogelijk bij blok 9

6.238 Het aanbrengen van een bad "Carrière" type Subway 
2.0 1800x800 wit.

--------- 2.000,00 -------------

inclusief Hansgrohe badmengkraan Metris en badset  jet 
porter S.
Deze optie kan alleen met A2/A3.13 of A2/A3.14 toilet op 
1e verdieping
alleen mogelijk bij blok 10     

6.331 Het aanbrengen van een 2e wastafelkraan "Thuis" bij 
1300mm wastafel.

--------- 345,00 -------------

• Wastafelkraan: Hans Grohe Talis S
Deze optie kan alleen in combinatie met optie A1.12

6.332 Het aanbrengen van een 2e wastafelkraan "Carrière" 
bij 1300mm wastafel.

--------- 365,00 -------------

• Wastafelkraan: Hans Grohe Metris CS110
Deze optie kan alleen in combinatie met optie A2.12 of 
A3.12

6.530 Het aanbrengen van een volglazen en profielloze 
douchedeur met 2 scharnieren.

--------- 1.200,00 -------------

De douchedeur wordt in het werk ingemeten en op maat 
gemaakt.
De douchedeur wordt gemonteerd na oplevering van de 
woning. 
Deze optie kan alleen in combinatie met optie 
7.701/7.702
         
Tegelwerk

toilet 0.1
7.212 Vervallen tegelvloer toiletruimte begane grond 

"Thuis" .
--------- -70,00 -------------

Hierdoor kunt u uw eigen vloerafwerking door laten lopen 
in het toilet tot een
geheel. Inclusief het vervallen van de dorpel en 
kitwerkzaamheden op de vloer.
         

7.213 Vervallen tegelvloer toiletruimte begane grond 
"Carrière".

--------- -100,00 -------------

Hierdoor kunt u uw eigen vloerafwerking door laten lopen 
in het toilet tot een
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geheel. Inclusief het vervallen van de dorpel en 
kitwerkzaamheden op de vloer.
        

7.685 Het toilet op de begane grond tot het plafond tegelen 
"Thuis".

--------- 400,00 -------------

       
7.686 Het toilet op de begane grond tot het plafond tegelen 

"Carrière".
--------- 500,00 -------------

       
badkamer 1.1

7.673 Kleurkeuze wandtegels "Thuis" glanzend wit. --------- 0,00 -------------
         

7.674 Kleurkeuze wandtegels "Thuis" mat wit. --------- 0,00 -------------
        

7.675 Kleurkeuze vloertegels "Thuis" grijs. --------- 0,00 -------------
         

7.676 Kleurkeuze vloertegels "Thuis" zwart. --------- 0,00 -------------
        

7.680 Kleurkeuze wandtegels ""Carrière"" glanzend wit
.

--------- 0,00 -------------

       
7.681 Kleurkeuze wandtegels "Carrière" mat wit. --------- 0,00 -------------

        
7.682 Kleurkeuze vloertegels "Carrière" lichtgrijs. --------- 0,00 -------------

        
7.683 Kleurkeuze vloertegels "Carrière" antraciet. --------- 0,00 -------------

        
7.701 Het maken van een bouwkundige wand in de 

badkamer "Thuis".
--------- 1.120,00 -------------

Inclusief het bijbehorende tegelwerk.
wandafmeting circa 900x2100mm
       

7.702 Het maken van een bouwkundige wand in de 
badkamer "Carrière".

--------- 1.225,00 -------------

Inclusief het bijbehorende tegelwerk.
wandafmeting circa 900x2100mm
       
separaat toilet op 1e verd.

7.688 Het separaat toilet op de verdieping tot het plafond 
tegelen "Thuis".

--------- 625,00 -------------

       
7.689 Het separaat toilet op de verdieping tot het plafond 

tegelen "Carrière".
--------- 725,00 -------------
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Uiterlijke wijzigingen

badkamer 1.1
6.140 Badkamerindeling conform offerte showroom Raab 

Karcher
--------- 0,00 -------------

Algemeen binnen

algemeen indelingsvarianten 
4.300 Alternatieve Svedex deuren en hang- en sluitwerk. 

Zie hiervoor optielijst Svedex deuren.
--------- 0,00 -------------

Voor deze optie wordt een individuele prijs opgegeven 
die afhankelijk is van de 
gewenste situatie.
    
Keuken

keuken
5.200 Wijzigen van de standaard keukeninstallatie dmv 

gemaatvoerde installatietekening.
--------- 0,00 -------------

De installatietekening (nul-tekening) wordt toegeleverd 
door door uzelf.
Indien de aansluitpunten van de keuken conform de 
verkooptekening gewijzigd
worden, dan wordt er door TSBVA een installatieofferte 
voor uw keuken gemaakt.
Noot 1 :  De keuzevorm/-opstellig van een keuken is een 
ruwbouwoptie.
Indien de keukentekening te laat is toegeleverd, dan 
wordt de standaard
conform de verkooptekening uitgevoerd.
Noot 2 : Installatietekening van de keuken:
U of uw showroom moet van alle installatieonderdelen 
van de keuken een
gemaatvoerde tekening aanleveren met horizontale en 
vertikale maatvoering.
Indien blijkt dat uw tekening niet voldoende gemaatvoerd 
of incompleet is, 
kunnen wij u in het offertetraject coördinatiekosten in 
rekening gaan brengen.
Noot 3 : MV installatie van de keuken:
Bij het verplaatsen van de keukenopstelling binnen de 
keukenzone 
(de plek op de verkooptekening waar de keuken 
gestippeld is weergegeven)
worden de MV afzuigmondjes niet mee verplaatst. 
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