Kopersoptielijst
17 Appartementen Leusden

d.d. 02-07-2019

Project

: 17 Appartementen Leusden

Betreft

: Leusden

Datum optielijst

: 02-07-19

1 RUWBOUW
1003 Wijzigen draairichting binnendeur (incl. kozijn)

€

85,00

Ruwbouw

€

85,00

Ruwbouw

€

Offerte

Ruwbouw

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Optie in overleg
met de kopersbegeleider. Denk hierbij aan de installatie.

1004 Verplaatsing van binnendeurkozijn
De prijs is gebaseerd op geringe verplaatsing in dezelfde lichte
scheidingswand. Exclusief eventuele verplaatsingen in de elektra.

1006 Wijziging indeling binnenwanden
Het plaatsen of laten vervallen van binnenwanden in het appartement.
Dit is een individuele optie, eea in overleg met uw kopersbegeleidster.
Let op; eventuele wijzigingen zijn onderhevig aan toetsing obv
bouwbesluit. (te denken aan daglichttoetreding etc)
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Project
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Betreft

: Leusden

Datum optielijst

: 02-07-19

2 SHOWROOM KEUKEN
2000 Algemeen
Standaard is uw woning niet voorzien van een keuken en wordt het
installatiewerk op de standaard positie afgedopt.
U kunt ervoor kiezen om het leidingwerk aan te laten passen voor de
oplevering (zie onderstaande opties).
Voor het aanpassen van het leidingwerk is het van belang dat minimaal
4 weken voor de sluitingsdatum het installatieschema met tekeningen
(gemaatvoerd hoogte en afstand van het leidingwerk) en deze dienen
van vergelijkbare kwaliteit te zijn als de tekeningen van de
projectleverancier aan ons levert. Indien er geen installatieschema en/of
tekeningen worden geleverd of wanneer deze van onvoldoende kwaliteit
zijn, wordt het standaard leidingwerk niet aangepast.
Let op! In verband met het mechanisch ventilatiesysteem is het niet
toegestaan om hierop een afzuigkap met motor op aan te sluiten. U kunt
hierop wel een motorloze afzuigkap aansluiten of u kunt een
recirculatiekap toepassen.
Het offertetraject bij de (project)leverancier ziet er als volgt uit:
- U maakt minimaal 6 weken voor de sluitingsdatum een afspraak;
- U ontvangt van de keukenleverancier binnen 10 werkdagen een offerte
(incl. aanpassingen leidingwerk);
- Indien de offerte akkoord is stuurt u deze z.s.m. retour of u geeft de
opmerkingen z.s.m. retour;
- Wij verwerken het bedrag van de aanpassingen van het leidingwerk in
uw optielijst;
- De factuur van de keuken (materiaal, montage e.d.) ontvangt u van de
leverancier en betaalt u aan uw leverancier;
- Wanneer er door de hoeveelheid apparaten (vaatwasser e.d.) het
aantal beschikbare groepen in meterkast wordt overschreden dan dient
de meterkast uitgebreid te worden met en extra aardlekschakelaar. De
installateur zal dit z.s.m. bekijken en indien van toepassing wordt dit aan
u doorberekend.
- de keuken wordt voor de oplevering geplaatst en aangesloten door de
leverancier en hiervoor dient u zelf zorg te dragen.
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2001 Offerte projectleverancier, aanpassen leidingwerk en/of
bouwkundig voor keuken

€

Offerte

Ruwbouw

€

Offerte

Ruwbouw

€

Standaard

Ruwbouw

U heeft een keuken uitgezocht bij de projectleverancier en het
leidingwerk dient volgens tekening en installatieschema aangepast te
worden voor oplevering. De keuken incl. montage vindt plaats voor
oplevering

2002 Offerte derden, aanpassen leidingwerk en/of bouwkundig voor
keuken
U heeft een keuken uitgezocht bij een keukenleverancier en het
leidingwerk dient volgens tekening en installatieschema aangepast te
worden voor oplevering. De keuken incl. montage vindt plaats na
oplevering en hiervoor dient u zelf zorg te dragen.

2003 Casco keuken, standaard leidingwerk
De installatie wordt op de standaard positie afgedopt aangebracht
conform verkooptekening en/of technische omschrijving. De door de
koper te plaatsen keuken kan na de oplevering worden gemonteerd.
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2 SHOWROOM SANITAIR TOILET
2010 Algemeen
U kunt bij onze showroom het standaard sanitair bekijken en kiezen
en/of u kiest voor ander sanitair.
Indien u voor ander sanitair kiest wordt er een offerte voor u opgesteld.
In deze offerte is het standaard sanitair reeds verwerkt. Het sanitair
wordt voor de oplevering geplaatst.
Het offertetraject ziet er als volgt uit:
- U maakt min. 6 weken voor de sluitingsdatum een afspraak bij de
showroom;
- U ontvangt binnen 10 werkdagen de offerte (incl. aanpassingen
installatiewerk);
- Indien u akkoord gaat met de offerte stuurt u deze z.s.m. getekend
retour of u geeft de wijzigingen z.s.m. door;
- Zodra de offerte definitief is ontvangen wij van de showroom een kopie
van de getekende offerte en deze verwerken wij in de
opdrachtbevestiging.

2020 Standaard sanitair toilet

€

Standaard

Ruwbouw

€

Offerte

Ruwbouw

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair zoals beschreven
in de technische omschrijving.

2021 Sanitair toilet volgens offerte
U heeft het sanitair bij de projectleverancier uitgezocht. Het standaard
sanitair is reeds in de offerte verrekend.
NB: de bouwkundige aanpassingen zoals een ombouw reservoir e.d.
worden middels de tegelofferte geoffreerd.
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2. SHOWROOM SANITAIR BADKAMER
2011 Standaard sanitair badkamer

€

Standaard

Ruwbouw

€

Offerte

Ruwbouw

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair zoals beschreven
in de technische omschrijving.

2012 Sanitair badkamer volgens offerte
U heeft het sanitair bij de projectleverancier uitgezocht. Het standaard
sanitair is reeds in de offerte verrekend. NB: de bouwkundige
aanpassingen zoals een ombouw reservoir e.d. worden middels de
tegelofferte geoffreerd.
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2 SHOWROOM TEGELWERK TOILET

U kunt bij onze showroom het standaard tegelwerk bekijken en kiezen
en/of u kiest voor andere tegels.
Het standaard tegelwerk voor de wand bestaat uit een tegel met de
afmeting 25x40 cm, in de kleur wit glans en wordt liggend verwerkt. In
het toilet tot ca. 120 cm hoogte en in de badkamer tot plafond. Het
standaard tegelwerk voor de vloer bestaat uit een tegel met de afmeting
30x30 cm in de kleur antraciet. De wand wordt voorzien van een
wit/grijze voeg en de vloer van een grijze voeg.
Indien u voor andere tegels kiest wordt er een offerte voor u opgesteld.
In deze offerte is het standaard tegelwerk reeds verwerkt. Het tegelwerk
wordt voor de oplevering geplaatst.
Het offertetraject ziet er als volgt uit:
- U maakt min. 6 weken voor de sluitingsdatum een afspraak bij de
showroom (u neemt de definitieve sanitair tekeningen mee naar de
showroom);
- U ontvangt binnen 10 werkdagen de offerte (incl. bouwkundige
aanpassingen zoals een muurtje e.d.);
- Indien u akkoord gaat met de offerte stuurt u deze z.s.m. getekend
retour of u geeft de wijzigingen z.s.m. door;
- Zodra de offerte definitief is ontvangen wij van de showroom een kopie
van de getekende offerte en deze verwerken wij in de
opdrachtbevestiging.
Let op! De voegen van het wand- en vloertegelwerk worden niet
strokend verwerkt en het is niet toegestaan om een lichte voegkleur toe
te passen op de vloer. Het kan voorkomen dat er lichte kleurafwijkingen
zijn in het tegel- en of voegwerk.
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2060 Standaard wandtegel toilet

€

Standaard

Afbouw

€

Standaard

Afbouw

€

Offerte

Afbouw

€

Standaard

Afbouw

€

Standaard

Afbouw

€

Offerte

Afbouw

Het standaard tegelwerk 25x40 cm in de kleur wit mat wordt liggend
aangebracht tot de standaard hoogte volgens de technische
omschrijving.

2061 Standaard vloertegel toilet
Het standaard vloertegelwerk 30x30 cm in de kleur antraciet wordt
aangebracht volgens de technische omschrijving.

2062 Wand- en vloertegel volgens offerte
U heeft de wand- en vloertegels bij de projectleverancier uitgezocht. Het
standaard tegelwerk is reeds in de offerte verrekend.

2. SHOWROOM TEGELWERK BADKAMER
2051 Standaard wandtegel badkamer
Het standaard tegelwerk 25x40 cm in de kleur wit mat wordt liggend
aangebracht tot de standaard hoogte volgens de technische
omschrijving.

2052 Standaard vloertegel badkamer
Het standaard vloertegelwerk 30x30 cm in de kleur antraciet. Ter plaatse
van de douchehoek worden de tegels op afschot gelegd.

2053 Wand- en vloertegelwerk badkamer volgens offerte
U heeft de wand- en vloertegels bij de projectleverancier uitgezocht. Het
standaard tegelwerk is reeds in de offerte verrekend.
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3 LOODGIETERSWERK
3003 Aanbrengen van een T-stuk t.b.v. afvoer condensdroger

€

195,00

Afbouw

€

275,00

Afbouw

Het leveren en aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de
wasmachine, zodat de afvoer van de condensdroger hierop aangesloten
kan worden.

3080 Wasmachinelekbak
Het plaatsen van een wasmachinelekbak met een elektrische
waterstop op de kraan van de wasmachine. De sensor van deze
elektrische waterstop wordt op de bodem van de lekbak gelegd. Hierbij
is een ½ mm vocht voldoende om de sensor aan te laten gaan en
hiermee de watertoevoer te doen stoppen. Op deze manier kan worden
voorkomen dat er waterschade ontstaat voor zowel uw eigen
appartement als het appartement van de onderburen.
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4 ELEKTRA
4002 Extra dubbele wandcontactdoos

€

220,00

Ruwbouw

€

295,00

Ruwbouw

€

295,00

Ruwbouw

€

365,00

Ruwbouw

€

85,00

Ruwbouw

Het leveren en aanbrengen van een horizontale dubbele inbouw
wandcontactdoos. Graag aangeven met exacte maatvoering waar u de
wandcontactdoos wenst.

4001 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep
Het bedraden en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos
aangesloten op een aparte groep.NB: niet geschikt voor elektrisch
koken. Wanneer er door de hoeveelheid apparaten (kookplaat e.d.) het
aantal beschikbare groepen in meterkast wordt overschreden dan dient
de meterkast uitgebreid te worden met en extra aardlekschakelaar. De
installateur zal dit z.s.m. bekijken en indien van toepassing wordt dit aan
u doorberekend. Graag aangeven met exacte maatvoering waar u de
wandcontactdoos wenst.

4015 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos tpv loggia, buiten
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met
randaarde en afsluitklep (spatwaterdicht) t.p.v. het loggia. De
wandcontactdoos wordt geplaatst op een hoogte op ca. 300+ vloer

4016 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos tpv loggia, buiten
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met
randaarde en afsluitklep (spatwaterdicht). De wandcontactdoos wordt
geplaatst op een hoogte op ca. 300+ vloer

4030 Verplaatsen van een elektrapunt in de wand
Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, schakelaar e.d.
excl. plafondlichtpunt). Graag aangeven met exacte maatvoering waar u
de verplaatsing wenst.
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4029 Bedraden loze leiding, enkele wandcontactdoos op een aparte
groep

€

145,00

Afbouw

€

260,00

Afbouw

€

200,00

Afbouw

€

365,00

Ruwbouw

€

155,00

Ruwbouw

€

225,00

Ruwbouw

€

475,00

Ruwbouw

Het bedraden en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in een
bestaande loze leiding, aangesloten op een aparte groep.
NB: Niet geschikt voor elektrisch of inductie-koken
Wanneer er door de hoeveelheid apparaten het aantal beschikbare
groepen in meterkast wordt overschreden dan dient de meterkast
uitgebreid te worden met en extra aardlekschakelaar. De installateur zal
dit z.s.m. bekijken en indien van toepassing wordt dit aan u
doorberekend.
4026 Bedraden loze leiding tot een UTP5- aansluiting
Het bedraden van een loze leiding tot een complete UTP5 aansluiting. U
dient de bedrading nog wel in de meterkast aan te sluiten. Graag
aangeven met exacte maatvoering waar u de aansluiting wenst.
4028 Bedraden loze leiding tot een CAI-aansluiting
Het bedraden van een loze leiding tot een complete CAI-aansluiting U
dient de bedrading nog wel in de meterkast aan te sluiten. Graag
aangeven met exacte maatvoering waar u de aansluiting wenst.
4018 Complete UTP5-aansluiting
Het aanbrengen van een complete UTP5-wandcontactdoos in de
meterkast en een UTP5 wandcontactdoos in een andere ruimte. Graag
aangeven met exacte maatvoering waar u de aansluiting wenst.
4006 Extra loze leiding vanuit meterkast
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding. De leiding wordt
voorzien van een controledraad. De controledraad mag niet gebruikt
worden als trekdraad i.v.m. het breken van de draad. Graag aangeven
met exacte maatvoering waar u de loze leiding wenst.

4008 Extra wisselschakelaar
Het bestaande lichtpunt wordt geschakeld d.m.v. twee wisselschakelaars
i.p.v. een enkelpolige schakelaar. Graag aangeven met exacte
maatvoering waar u de wisselschakelaar wenst.

4009 Extra E-installatiepunt op bestaande schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een
bestaande schakelaar. Graag aangeven met exacte maatvoering waar u
de aansluiting wenst.
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4010 Extra E-installatiepunt op separate schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een
separate schakelaar. Graag aangeven met exacte maatvoering waar u
de aansluiting incl. schakelaar wenst.

€

375,00

Ruwbouw

4099 Extra handzender t.b.v. toegang parkeerterrein
Het leveren van een extra handzender t.b.v. de schuifpoort welke met
een afstandsbediening te openen is.

€

125,00

Afbouw

4011 Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op
aparte enkelpolige schakelaar

€

245,00

Ruwbouw

€

185,00

Ruwbouw

€

Offerte

Ruwbouw

€

125,00

Ruwbouw

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op aparte
enkelpolige schakelaar. Graag aangeven met exacte maatvoering waar
u de aansluiting incl. schakelaar wenst.
4012 Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op
een bestaande schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een
bestaande schakelaar. Graag aangeven met exacte maatvoering waar u
de aansluiting incl. schakelaar wenst.

4020 Het leveren en aanbrengen van een laadpaal vrijstaand bij
parkeerplaats voor elektrische auto
Het aanbrengen van een laadpaal (vrij toegankelijk) aangesloten op de
eigen meterkast.
(eea onder voorbehoud van goedkeuring energiebedrijf)

5 Verwarming
5008 Vloerverwarmingsvrije zone
Het realiseren van een vloerverwarmingsvrije zone in de afwerkvloer tpv
keukenblok / keukendeel (prijs is per zone )
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6 AFBOUW
6025 Wijziging binnendeuren/garnituur

€

Offerte

Afbouw

€

1445,00

Afbouw

€

Offerte

Afbouw

Volgens offerte Svedex/Berkvens.
6030 Dichtzetten V-naden spuitwerk plafond
Alvorens het spuitwerk op de plafond wordt aangebracht worden de Vnaden in het plafond van het gehele appartement dichtgezet. LET OP!
Bij het dichtzetten van de V-naden geven wij geen garantie op mogelijke
scheurvorming.
6040 Leveren en aanbrengen van glasvlies behang
Het leveren en aanbrengen van glasvlies behang.
Dit is een individuele optie, eea in overleg met uw kopersbegeleidster

Genoemde prijzen zijn per stuk en inclusief 21 % BTW.
De prijzen die hierin vermeld staan zijn gebaseerd op sluitingsdata. Na sluitingsdata kan het zijn dat
bepaalde opties niet meer mogelijk zijn en/of i.v.m. de stand van zaken niet meer voor dezelfde prijs
gerealiseerd kunnen worden. Tevens zullen er nadere wijzigingskosten in rekening gebracht worden,
bij aanpassing na de sluitingsdatum.
De algemene projectinformatie maken deel uit van de kopersoptielijst. Hierin staan de allerlei zaken
m.b.t. het project nog eens benoemd.
Deze kopersoptielijst is met de meeste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat er eventuele
onjuistheden vermeld zijn. Hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Pagina 13 van 13

