
 

 
 

  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                     Woningtype De Ruijter 

 
 
                                 

               

Baflo, Oosterhuisen, fase 3B 
 

KOPERSKEUZELIJST 



Koperskeuzelijst Oosterhuisen, Baflo   
 

April 2016  1 
  

Inhoudsopgave 
 
Algemeen: 

 
1 Kopersbegeleiding................................................................................................................................................... 2 
2 De koperskeuzelijst ................................................................................................................................................. 2 
3 Het invullen van het opdrachtformulier ................................................................................................................. 3 
4 Wijzigingen anders dan op de optielijst .................................................................................................................. 3 
5 Het gesprek, de individuele tekeningen en opdrachtbevestigingen....................................................................... 4 
6 De locatie ................................................................................................................................................................ 5 
7 Indien u geen gebruik wenst te maken van de optielijst ........................................................................................ 5 
8 Keuken, sanitair en tegelwerk ................................................................................................................................. 5 
9 Geringe afwijkingen en kleurnuances van producten ............................................................................................ 8 
10 De spelregels voor het invullen van de koperskeuzelijst ........................................................................................ 8 
11 Betalingsregeling meer- en minderwerk ................................................................................................................. 9 
12 Kijkmiddag op de bouwplaats ................................................................................................................................. 9 
 
Bijlagen: 
 
Koperskeuzelijst 
  

 Ruwbouwopties 

 Showroomopties 
 

Optietekeningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koperskeuzelijst Oosterhuisen, Baflo   
 

April 2016  2 
  

1 Kopersbegeleiding 

 
Plegt-Vos Bouwgroep B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van kopers gedurende het bouwproces. 

 
De belangrijkste taken van uw kopersbegeleider zijn o.a.:  

 Begeleiding van uw wensen met betrekking tot wijzigingen op basis van de koperskeuzelijst. 

 Het beantwoorden van uw specifieke vragen van bouwtechnische aard. 

 Het verzamelen en in overzichten vastleggen van alle wijzigingen welke door u zijn 
opgedragen, evenals deze wijzigingen samenstellen en geschikt maken voor de 
uitvoeringsopdrachten. 

 Het beantwoorden van eventueel door u gestelde vragen of gesignaleerde klachten 
gedurende de uitvoeringsperiode. 

 
Uw kopersbegeleider is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 uur en 16:30 uur op 
telefoonnummer (0541) 588655. Van groot belang is dat wij op de hoogte zijn onder welk telefoonnummer u 
gedurende de dag bereikbaar bent. Indien dit het telefoonnummer van uw werk is, is het van groot belang dat u 
daar de beschikking heeft over kopieën van alle belangrijke contractstukken en tekeningen. Schriftelijke 
correspondentie is natuurlijk ook mogelijk: 
 
Plegt-Vos Bouwgroep B.V. 

t.a.v. afdeling Verkoop 

Postbus 607 

7550 AP  HENGELO 

Tel. nr.: (088) 5886000 

 
NB: Let u a.u.b. wel op dat u duidelijk uw naam, adres, projectnaam, bouwkavelnummer en 
woning type vermeldt. 

2 De koperskeuzelijst 

 
De definitieve optielijst (koperskeuzelijst) zal door de makelaar aan u verstrekt worden. 
 
In de optielijsten hebben wij getracht, met een zo breed mogelijk pakket van meer- en minderwerkzaamheden en 
met de verderop beschreven keuken-, sanitair-, en tegelprocedure, tegemoet te komen aan uw persoonlijke 
wensen, welke mogelijk zijn binnen het seriematig bouwen. Veel van deze keuzes moeten al in een vroeg stadium 
van het bouwproces bekend zijn, vaak zelfs nog voor de eerste spade de grond in gaat. Dit heeft te maken met de 
levertijden van diverse geprefabriceerde elementen waarin specifieke voorzieningen, die voortvloeien uit uw keuzes, 
moeten worden opgenomen. 
 
Daar al uw meer- en minderwerk keuzes een voorbereiding- en/ of leveringstijd met zich 
meebrengen, zijn wij genoodzaakt de hieronder vermelde sluitingsdatum strikt te hanteren. 
 
Enerzijds omdat na deze datum uw keuze vaak technisch niet meer mogelijk is, anderzijds om de voortgang van het 
bouwproces niet in gevaar te brengen. Vandaar dat wij bij overschrijding van de uiterste sluitingsdatum verdere 
wijzigingen helaas niet meer kunnen honoreren. In dat geval zal het betreffende onderdeel standaard worden 
uitgevoerd of volgens u eerder kenbaar gemaakte keuze. 
 
SLUITINGSTERMIJN VAN DE RUWBOUW      Einddatum 
Bouwnummers:  58 t/m 63      14 weken voor start casco 
     
SLUITINGSTERMIJN VAN DE SHOWROOM     Einddatum 
Bouwnummers: 58 t/m 63      4 weken voor start casco 
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3 Het invullen van het opdrachtformulier 

 
In de optielijst staan alle standaard keuzemogelijkheden met de daarbij behorende prijzen, inclusief het geldende 
21% BTW tarief, voor uw woning vermeld.  
 
Nadat wij uw opdrachtformulier en de offertes van de showroom ontvangen hebben, worden uw wensen in een 
opdrachtbevestiging verwerkt en ontvangt u dit overzicht voor sluitingsdatum retour. Dit overzicht dient door u ‘ten 
blijk van akkoord’ binnen één week ondertekend aan ons te worden geretourneerd. 
 
In verband met de planning van het bouwschema is het van grootst belang dat u voor de sluitingsdatum opdracht 
voor het uitvoeren van het meer- en minderwerk heeft gegeven. 
 

4 Wijzigingen anders dan op de optielijst 

 

Veranderingen, wijzigingen e.d. die in strijd zijn met de verordeningen, vergunningen, ontheffingen en dergelijke 
beschikkingen die voor de opzet en bouw van het bouwplan vereist en/of verleend zijn (zoals: bestemmingsplan, 
bouwverordening, bouwbesluit, bouw- en meldingsplichtige vergunningen e.d.) zijn niet toegestaan. 
 
Veranderingen, wijzigingen e.d. die in strijd zijn met de normen waaraan het te maken werk moet voldoen zijn niet 
toegestaan. 
 
De draagconstructie van het woning mag niet worden gewijzigd. 
 
Uitbreidingen, veranderingen, wijzigingen e.d. die leiden tot een wijziging in de hoofdopzet van de technische 
installatie in het te maken werk zijn niet toegestaan. (kleine wijzigingen en/of geringe aanpassingen zijn, met in acht 
name van het hiervoor gestelde mogelijk.) 
 
Veranderingen en wijzigingen e.d. moeten passen binnen het stadium waarin de voorgang van de bouw zich bevindt, 
wat kan betekenen dat een dergelijke aanpassing niet (meer) mogelijk is. 
 
Op grond van de hiervoor vermelde criteria die gehanteerd worden bij de afweging of de gewenste wijziging(-en) 
wel of niet kunnen/mogen worden uitgevoerd, zal Plegt-Vos Bouwgroep B.V. instemmen met de door u gewenste 
wijziging(en) of deze afwijzen. Ook hier geldt dat de fase waarin het bouwproces verkeerd medebepalend is of de 
gevraagde wijziging kan worden gehonoreerd. 
 
Bij instemming zal Plegt-Vos Bouwgroep B.V. u een individuele offerte toezenden betreffende de gewenste 
wijziging(en). In deze offerte wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met een minderprijs voor het niet 
uitvoeren van de standaard uitvoering. Indien u akkoord gaat met de geoffreerde wijziging(en), gelieve een akkoord 
getekend exemplaar voor de vermelde sluitingsdatum terug te zenden naar Plegt-Vos Bouwgroep B.V. De 
teruggezonden geaccordeerde offerte is uw opdracht voor de gewenste wijzigingen. 
  
De wijzigingen maken pas deel uit van het bouwplan nadat Plegt-Vos Bouwgroep B.V. u een opdrachtbevestiging 
voor de uit te voeren wijzigingen heeft gezonden. 
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5 Het gesprek, de individuele tekeningen en opdrachtbevestigingen 

 
Een nieuwbouw woning brengt met zich mee dat u in een relatief korte tijd een enorme hoeveelheid 
beslissingen moet nemen. Beslissingen die, zowel financieel evenals ten aanzien van uw toekomstig woongenot, 
vaak zwaar wegen. Omdat dit voor velen van u geen alledaagse bezigheid is, bieden wij elke koper de mogelijkheid, 
tot het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek. 
 
Het doel van dit gesprek is om binnen de gegeven mogelijkheden, uw wensen te vertalen naar een weloverwogen 
persoonlijk ontwerp van uw woning, evenals het beantwoorden van vragen over uw woning. Vooral wanneer u 
wijzigingen wilt aanbrengen in uw woning, die niet vallen binnen de standaard aangeboden meerwerk, is gezien 
onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van nieuwbouw woningen, dit gesprek de mogelijkheid om de 
haalbaarheid van uw wensen te toetsen. 
 
De standaard meerwerk waarin u bent geïnteresseerd, evenals “haalbare” individuele opties dient u voorbereidend 
op dit gesprek al schetsmatig op tekening te hebben ingetekend. 
 
De standaard opties die gekozen zijn vanuit de optielijst en die u thuis heeft kunnen invullen, worden tijdens het 
gesprek behandeld en na het gesprek op tekening en opdrachtbevestiging verwerkt, die u als zijnde “definitief” 
per post van ons bevestigd krijgt. 
 
Nadat de sluitingsdatum is verstreken, ontvangt u een opdrachtbevestiging van de door u gemaakte keuzes en een 
set tekeningen, waarin de opties die door u in opdracht zijn gegeven zijn ingetekend. Het is zeer belangrijk dat u 
nauwkeurig controleert of al uw meerwerk wensen op correcte manier in bovengenoemde stukken zijn verwerkt. 
Mocht dit niet het geval zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op! 
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6 De Locatie 

 
Het persoonlijke gesprek met uw kopersbegeleider vindt plaats de showroom van Raab Karcher te Assen 
(Portugallaan 4-6). 
 

7 Indien u geen gebruik wenst te maken van de optielijst 

 
In dit geval vragen wij u uitdrukkelijk om het opdrachtformulier, toch volledig ingevuld aan ons te retourneren. 
Indien de opdrachtbevestiging en eventueel aanvullende meerwerkoffertes niet voor akkoord ondertekend op de 
genoemde sluitingsdatum / beslisdatum in ons bezit zijn, wordt het woning afgewerkt met het standaard 
afwerkingspakket zoals dit omschreven is in de verkoopbrochure. 
 

8 Keuken, sanitair en tegelwerk 

 
Het is tevens mogelijk te kiezen voor een persoonlijke afwerking van keuken, sanitair en tegelwerk. Hiervoor heeft 
Plegt-Vos in samenwerking met de showroom een aantal mogelijkheden bedacht.  Aan de hand van een lijst 
behandelt de showroommedewerker de mogelijkheden. Het staat u ook vrij om voor een andere invulling van uw 
keuken te kiezen; één en ander uiteraard tegen verrekenprijzen.  
 
Voor het uitzoeken van uw keuken, sanitair en tegels is door ons de onderstaande showroom geselecteerd: 
 
Raab Karcher 
Portugallaan 4-6 
9403 DS ASSEN 
 
Telefoon: 0592-383111 
www.raabkarcher.nl 
                            

                                                                                                                                 
 
      
                                              
 
Bezoek aan showroom 
 
Voor het bezoeken van de showroom verzoeken wij u het volgende in acht te nemen: 
 
Het staat u vrij vooraf al een kijkje in de showroom te gaan nemen. De showroommedewerkers willen u uiteraard 
graag te woord staan, maar houdt u er wel rekening mee dat voor een gesprek toch al gauw enkele uren staan. Het 
is de bedoeling dat u vooraf met de showroom een afspraak maakt.  De kopersbegeleider nodigt u hiervoor uit.  
 
Bij de showroom krijgt u een persoonlijk advies met betrekking tot de keuken, het sanitair en het tegelwerk. Uw 
wensen worden vertaald in een offerte, eventueel met bijbehorende tekening(en).  
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Keuken 
U kunt een bezoek brengen aan de showroom, waarna u samen met de keukenadviseur uw specifieke wensen/eisen 
doorspreekt. De medewerkers van de showroom zijn inmiddels volledig geïnformeerd door Plegt-Vos Bouwgroep 
B.V. over de maatvoering en over de mogelijkheden qua keuken in uw toekomstig woning, waardoor advies op maat 
gegeven kan worden. 
 
In uw woning is geen keuken opgenomen. In de showroom kunt u in overleg met de showroommedewerker uw 
wensen van de keuken bespreken. Tevens vindt u in de showroom een uitgebreide collectie aan keukens, geheel aan 
uw eigen wensen aan te passen. U krijgt van de showroommedewerker een persoonlijk advies met betrekking tot 
uw keuken en zal dit vertaald worden in een offerte, eventueel met bijbehorende tekening(en). Deze offerte is 
inclusief eventuele extra kosten voor bouwkundige- of installatietechnische werkzaamheden, tenzij dit anders staat 
vermeld. De keuken zal voor oplevering worden geplaatst. 
 
Installatiewerk via de showroom 
Moeten wij het installatiewerk van uw nieuwe keuken voor u aanpassen, dan kan de showroom aan de hand van 
een door ons verstrekte lijst bepalen welke installatiekosten de keuken met zich mee brengt. 
 
Externe Keukenleverancier 
Uiteraard kunt u uw keuken bij elke gerenommeerde keukenspecialist kopen. Het verdient wel de aanbeveling om 
tijdens het bezoek aan de keukenspecialist een kopie van uw woningplattegrond mee te nemen zodat zij van de 
situatie kennis kunnen nemen en uw keuken hierop kunnen aanpassen. De door u te kiezen derde partij krijgt pas na 
de oplevering de gelegenheid om de keuken te plaatsen. De basis keuken zullen wij via het meer- en minderwerk 
met u verrekenen. 
 
Met betrekking tot het installatiewerk heeft u de volgende mogelijkheden: 
 
Installatiewerk na oplevering 
U voert de aanpassingen van het installatiewerk zelf uit. Het woning wordt opgeleverd met het leidingwerk van de 
keuken afgedopt op de standaard plaatsen, conform verkoopbrochure. 
 
Installatiewerk vóór oplevering 
U laat de aanpassingen van het installatiewerk realiseren door Plegt-Vos Bouwgroep B.V. aan de hand van een door 
uw keukenleverancier opgesteld installatieschema dat aan de door ons gestelde eisen voldoet. Keukentekeningen 
die niet voldoen aan de door ons gestelde eisen kunnen wij niet in behandeling nemen. 
 
Zodra wij de installatietekening met bijbehorend installatieschema ontvangen hebben, wordt gekeken of alle 
wensen te vervullen zijn. Aansluitend wordt een meerwerkoverzicht opgesteld met daarop aangegeven de kosten 
voor het aanpassen van het installatiewerk, deze wordt ter goedkeuring naar u verzonden met het verzoek deze 
getekend te retourneren. 
 
Hebt u opdracht gegeven voor het aanpassen van het installatiewerk dan zal Plegt-Vos Bouwgroep B.V. zorgen dat 
vóór oplevering van de woning de aanpassingen van het leidingwerk in de keuken gerealiseerd zijn. Uw 
keukenleverancier kan dan zorgdragen dat ná oplevering van de woning 
de keuken wordt geleverd en gemonteerd. 
 
Aandachtspunten voor de externe keukenleverancier 
De keukenofferte moet voldoen aan de volgende punten: 

 Een afzuigkap met motor is mogelijk; 

 Offerte inclusief aanzichttekening en plattegrond van de keuken; 

 Overzicht van de installatietechnische aansluitpunten inclusief de aansluitwaarden van de 
diverse apparatuur inclusief de benodigde extra groepen; 

 De keukenleverancier moet alle door u gewenste aansluitpunten op de tekening vermelden, 
dus ook de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik inclusief alle standaard punten 
(zaken die niet op tekening staan worden niet uitgevoerd); 

 De tekeningen moeten volledig gemaatvoerd zijn, zowel de hoogte als de afstand vanaf de 
vaste wand; 
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Algemene opmerking 
Indien u bij het vervallen van de sluitingsdatum Plegt-Vos Bouwgroep B.V. geen opdracht heeft gegeven voor het 
aanpassen van het installatiewerk, zal de woning worden voorzien van het standaard installatiewerk ter plaatse van 
de keuken. 
 
SLUITINGSTERMIJN KEUKEN      Einddatum 
Bouwnummers: 58 t/m 63     4 weken voor start casco 
 
Het sanitair 
 
Het standaard sanitair 
Tijdens het showroombezoek zal de showroom het sanitair, zoals omschreven in de technische omschrijving van de 
verkoopbrochure, met u doornemen en zonder meerkosten 
aanbieden. 
 
Het wijzigen van het sanitair 
Het wijzigen van het standaard sanitair van het toilet en/of de badkamer behoort tot de mogelijkheden. 
Wanneer u wensen heeft met betrekking tot het wijzigen van de indeling kunnen deze met u besproken worden 
tijdens het showroombezoek (het is aan te bevelen om alvast een wensenpakket op te stellen.) Het verplaatsen naar 
andere posities is slechts beperkt mogelijk. U kunt de extra kosten hiervoor beperken, door de installaties zoveel 
mogelijk op dezelfde plaats te houden. 
 
Indien u het standaard sanitair gaat wijzigen, dan kunt u bij de showroom een zogenaamd showroomrapport laten 
maken. Dit showroomrapport zal door de showroom aan u worden verstrekt. Dit showroomrapport is inclusief 
montage en aanpassingen van de installatie en bouwkundige wijzigingen, tenzij dit anders staat vermeld. 
 
De sluitingstermijnen: 
Ondanks dat wij u zoveel mogelijk tijd ter beschikking willen stellen met betrekking tot de uiteindelijk keuze van uw 
sanitair, hanteren wij een sluitingstermijn. Voor het einde van de sluitingstermijn moet u akkoord hebben gegeven 
ten aanzien van de sanitair offerte. Wederom, de onderstaande einddatum wordt strikt gehanteerd, om de 
voortgang van de bouw niet in gevaar te brengen. 
 
Het vervallen van het sanitair. 
Indien u het sanitair laat vervallen, kunt u dit aangeven op het opdrachtformulier. (alleen mogelijk in combinatie 
vervallen tegelwerk) 
 
SLUITINGSTERMIJN SANITAIR      Einddatum 
Bouwnummers: 58 t/m 63     4 weken voor start casco 
 
Het tegelwerk 
 
De standaard tegels 
Tijdens het showroombezoek worden de standaard tegels, zoals omschreven in de technische omschrijving van de 
verkoopbrochure, met u doorgenomen en deze worden u zonder meerkosten aangeboden. 
 
Het wijzigen van de tegels 
Het wijzigen van het standaard tegelwerk in het toilet / de badkamer behoort tot mogelijkheden. Wanneer u 
wensen heeft met betrekking tot het wijzigen van de indeling kunnen deze met u besproken worden tijdens uw 
showroombezoek (het is aan te bevelen om alvast een wensenpakket op te stellen betreffende het gewenste 
tegelpatroon). 
 
Indien u het standaard tegelwerk gaat wijzigen, dan kunt u bij de showroom een zogenaamd tegelrapport laten 
maken. Dit tegelrapport zal door de tegelleverancier aan u worden verstrekt, waarin naast de tegelrapport ook de 
eventuele meerkosten voor het zetten en leggen van de tegels als gevolg van een ander tegelformaat of andere zet- 
en legrichting inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Het vervallen van het tegelwerk. 
Indien u het sanitair laat vervallen, kunt u dit aangeven op het opdrachtformulier. (alleen mogelijk in combinatie 
vervallen sanitair) 



Koperskeuzelijst Oosterhuisen, Baflo   
 

April 2016  8 
  

 
 
SLUITINGSTERMIJN TEGELWERK      Einddatum 
Bouwnummers: 58 t/m 63     4 weken voor start casco 
 

9 Geringe afwijkingen en kleurnuances van producten 

 
Bij de in de verkoopbrochure omschreven producten wordt uitgegaan van een standaardproduct waarbij geringe 
afwijkingen in kleur en/of uitvoering kunnen optreden. Tevens is het mogelijk dat de omschreven producten ten 
tijde van de uitvoering niet meer leverbaar zijn. De aannemer is dan gerechtigd deze te vervangen door een product 
van gelijke of hogere kwaliteit en/of waarde. 
 
Wij maken u er op attent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele kleurnuances die 
ontstaan door het gebruik van verschillende materiaalsoorten (kunststof, keramiek, plaatstaal etc…) 
 
Indien er in deze keuzelijst verschillen staan ten opzichte van de verkoopbrochure geldt het geen dat in de 
verkoopbrochure staat. 
 
Alle genoemde maten zijn “circa-maten” de gegeven maten kunnen dus afwijken in de praktijk. 
 

10 Aandachtspunten voor het invullen van de koperskeuzelijst 

 Op de lijst en op elke tekening vermeld u het bouwnummer en uw naam, adres en de datum; 

 Met de kopersbegeleider loopt u de keuzelijst door. Samen met haar kruist u op de lijst aan voor welke 
optie(s) u kiest; 

 Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst getekend heeft, ontvangt u van de kopersbegeleider van 
Plegt-Vos Bouwgroep B.V. een uitnodiging voor het bespreken van de koperskeuzelijst. Daar waar de tekst 
verwijst naar een tekening, dient u zelf aan te geven waar u bijvoorbeeld uw extra wandcontactdoos wilt 
hebben; maatvoering is ter indicatie. U kunt hiervoor kopieën maken van de tekeningen. Daarbij vermeldt 
u het bijbehorende nummer dat op de koperskeuzelijst staat. Een en ander in overleg met de 
kopersbegeleider. 

 Tegelijk met de uitnodiging voor het gesprek over de ruw- en afbouwopties, worden de procedures 
voor een bezoek aan de showroom voor de keuken en het tegelwerk alsmede sanitair met u besproken. 
Met de desbetreffende showroommedewerker bespreekt u dan uw wensen ten aanzien van de keuken, het 
sanitair en het tegelwerk; 

 Uw wensen worden getoetst aan de wettelijke voorschriften. Indien er afwijkingen zijn vindt daarover nog 
afstemming met u plaats; 

 Uw definitieve keuzes worden in ons computersysteem verwerkt; 

 Van al uw keuzes ontvangt u een totaaloverzicht, eventueel met aangepaste tekeningen, en een kopie ter 
bevestiging; 

 U wordt dringend verzocht deze bevestiging goed te controleren, omdat deze in de hele organisatie wordt 
gebruikt voor bestellingen van materialen, opdrachten aan onderaannemers en voor de facturering. 

 Reeds in opdracht gegeven opties kunnen hierna niet meer worden gewijzigd of vervallen. 
 
Verder zijn er voor u nog enkele belangrijke zaken om te weten: 
 

 Wanneer u vragen heeft wordt u vriendelijk verzocht deze middels volgjewoning.nl te richten aan de 
kopersbegeleider van Plegt-Vos Bouwgroep B.V. 

 Gaarne op al uw correspondentie de projectnaam en uw bouwnummer vermelden; 

 Werkzaamheden die door u, of in opdracht, na de oplevering worden uitgevoerd, vallen uiteraard buiten de 
garantie. Indien hiervan sprake is ontvangt u te zijner tijd een formulier waarop dit wordt vast gelegd (een 
gelimiteerde garantieregeling); 

 De bedragen op de koperskeuzelijst zijn in euro’s vermeld, inclusief de wettelijke verschuldigde BTW. 

 In verband met de veiligheidsvoorschriften en de garantiebepalingen die wij graag na willen komen, is het 
niet mogelijk dat u zelf voor de oplevering in het huis gaat werken. 
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11 Betalingsregeling meer- en minderwerk 

 
Voor het meerwerk en minderwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij de opdracht daartoe en 75% voor de 
oplevering van uw woning. Alle prijzen van deze lijst zijn inclusief 21% BTW. 
 

12 Kijkmiddag op de bouwplaats 

 
Tijdens de bouw van de woningen zal er een  zogenaamde kijkmiddag georganiseerd worden. U  wordt schriftelijk op 
de hoogte gebracht van de datum en het tijdstip waarop deze kijkmiddag zal plaatsvinden. U krijgt op de kijkmiddag 
de gelegenheid om de bouwplaats te bezoeken en kunt eventuele vragen stellen aan de aanwezige 
vertegenwoordigers van Plegt-Vos Bouwgroep B.V. Tevens wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat het betreden van de 
bouwplaats anders dan op de hier beschreven wijze niet is toegestaan. Enerzijds uit veiligheidsoverwegingen, 
anderzijds daar het voor de uitvoerder en bouwpersoneel een onwerkbare situatie wordt wanneer iedereen 
onaangekondigd het bouwterrein bezoekt. 
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RUWBOUWOPTIES 

  
  

Code Omschrijving Bedragen in euro’s  
incl. 21 % BTW 

      

      

  A0BKN010 Bijkeuken aan achterzijde van de woning (exclusief garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt uitgevoerd 
met PKVW” 
 
 
Bijkeuken (circa 2900 x 2160 mm, binnenwerks) aan achterzijde van de 
woning met een deur naar de keuken (basis binnendeur Svedex en stalen 
deurkozijn) en een deur naar buiten (kunststofkozijn).  
 
Afwerking bijkeuken: 
- buitenzijde bijkeuken is voorzien van gevelmetselwerk 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- wanden voorzien van plaatmateriaal, behangklaar 
- wand tussen woning en bijkeuken wordt uitgevoerd in lichtbeton 
- plafond fabrieksmatig gegrond   
- vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer 
- zandcementdekvloer 
- vloerverwarming 
- 1 lichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op circa 1250 mm boven de vloer 
- 1 aansluiting wasmachine; hiermee komt de wasmachineaansluiting op 
zolder te vervallen 
- verplaatsen buitenlichtpunt (n.v.t.) 
- ventilatierooster  
 
Hwa t.p.v. begane grond wordt verplaatst.   
 

€   14.950,00 
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  A0BKN011 Bijkeuken aan achterzijde van de woning gekoppeld aan garage 
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt uitgevoerd 
met PKVW” 
 
 
Bijkeuken (circa 2900 x 2160 mm, binnenwerks) aan achterzijde van de 
woning met een deur naar de keuken (basis binnendeur Svedex en stalen 
deurkozijn), een deur naar buiten (kunststofkozijn) en een deur naar de 
garage (stompe dichte afgelakte deur, fabrikant Weekamp, type WK 3000, 
stabiel/comfort, houten kozijn, voorzien van een driepuntsvergrendeling).  
 
Afwerking bijkeuken: 
- buitenzijde bijkeuken is voorzien van gevelmetselwerk 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- wanden voorzien van plaatmateriaal, behangklaar 
- wand tussen woning en bijkeuken wordt uitgevoerd in lichtbeton 
- plafond fabrieksmatig gegrond   
- vrijdragende geïsoleerde betonnen systeemvloer 
- zandcementdekvloer 
- vloerverwarming 
- 1 lichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op circa 1250 mm boven de vloer 
- 1 aansluiting wasmachine; hiermee komt de wasmachineaansluiting op 
zolder te vervallen 
- verplaatsen buitenlichtpunt (n.v.t.) 
- ventilatierooster 
 

€   14.650,00 

  A0BKN012 Fundering voor later te bouwen bijkeuken zonder garage 
Afmeting (circa 3000x 2900 mm, buitenwerks) incl. loodslab (2900 mm) op 
hoogte 3050 P+ mm. (Geen vloer en volledig aangevuld met grond).Sparing 
aanwezig rond 125 mm t.b.v. toekomstige doorvoer van leidingen. 
 

€   3.150,00 

  A0BKN013 Fundering voor later te bouwen bijkeuken gekoppeld aan garage 
Afmeting ( circa 2900 x 2900 mm, buitenwerks) incl. loodslab (2900 mm) op 
hoogte 3050 P+ mm. (Geen vloer en volledig aangevuld met grond).Sparing 
aanwezig rond 125 mm t.b.v. toekomstige doorvoer van leidingen. 
 

€   2.750,00 
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  A0BRG020 Inpandige berging bij minimale woningverlenging van 2400 mm 
Uitvoering volgens tekening, afmeting 2150 x 2330 mm (binnenwerks): 
 
Afwerking: 
- zandcementdekvloer 
- binnenwanden van lichtbeton 
- wanden klaar om te behangen 
- plafond spuitwerk 
- basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn 
- 1 lichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op circa 1250 mm boven de vloer 
 
Alleen mogelijk in combinatie met optie A0WON020 (uitbreiding woning 
met 2400 mm). 
 

€   1.450,00 

  A0CAT010 Carport lengte circa (4500 x 3180 mm) gekoppeld aan woning en garage  
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt uitgevoerd 
met PKVW” 
 
 
Afwerking:  
- Onafgewerkte houten balklaag in zicht.  
- Stalen kolom (thermisch verzinkt) 
- Extra PVC hwa tot maaiveld 
- Trespa boei 
- Dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- Bitumen dakbedekking 
- Plafondlichtpunt en schakelaar, geplaatst in hal woning. 
 

€   6.250,00 

  A0CAT011 Carport lengte circa (3500 x 3180 mm) gekoppeld aan woning en garage  
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt uitgevoerd 
met PKVW” 
 
 
Afwerking:  
- Onafgewerkte houten balklaag in zicht.  
- Stalen kolom (thermisch verzinkt) 
- Extra PVC hwa tot maaiveld 
- Trespa boei 
- Dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- Bitumen dakbedekking 
- Plafondlichtpunt en schakelaar, geplaatst in hal woning. 

€   5.500,00 



Project 
Betreft 
Datum 

Baflo, Oosterhuisen 
De Ruijter 
20 april 2016 

 

 
                            

Bouwnummer: ………  Paraaf verkrijger(s):………    Paraaf ondernemer: ………... 4/21 
 

                                                                                
  

  A0CAT012 Carport lengte circa (4500 x 3180 mm) gekoppeld aan woning (geen 
garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt uitgevoerd 
met PKVW” 
 
 
Afwerking:  
- Onafgewerkte houten balklaag in zicht.  
- Stalen kolom (thermisch verzinkt) 
- Extra PVC hwa tot maaiveld 
- Trespa boei 
- Dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- Bitumen dakbedekking 
- Plafondlichtpunt en schakelaar, geplaatst in hal woning. 
 

€   6.950,00 

  A0CAT030 Loodslab aanbrengen t.b.v. later te bouwen carport van 4500 mm 
Lengte: circa 4500 mm 
Hoogte: 2924 mm P+ 
 

€   640,00 

  A0CAT031 Loodslab aanbrengen t.b.v. later te bouwen carport van 3500 mm 
Lengte: circa 3500 mm 
Hoogte: 2924 mm P+ 
 

€   575,00 

  A0GRG010 Garage ongeïsoleerd (circa 3180 x 6140 mm) aangebouwd aan woning                                                                                                                                                                          
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt uitgevoerd 
met PKVW” 
 
 
Afwerking garage:  
- vrijdragende betonnen systeemvloer 
- zandcementdekvloer 
- stalen kanteldeur (voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II) 
- stalen kanteldeur geleverd in standaard RAL kleur (2375 x 2200/2375 
mm),  
  cilinder niet gelijksluitend met de woning 
- wanden halfsteens metselwerk 2-zijdig gevoegd 
- bitumen dakbedekking 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- plafond, onafgewerkte houten balklaag in zicht 
- kunststofdeurkozijn  
- afvoer PVC hwa tot maaiveld 
- ventilatie middels open rollagen  
- vrije hoogte (onderkant balk laag)  bedraagt ca. 2500 mm+ vloer 
- 1 plafondlichtpunt inclusief schakelaar (opbouw) 
- 1 dubbele wandcontactdoos op 1250 mm boven de vloer (opbouw) 
 

€   21.850,00 
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  A0GRG015 Fundering aangebouwd aan woning t.b.v. later te bouwen garage (circa 
3180 x 6140 mm)                                                                                                                                
Ten behoeve van basis garage inclusief aanbrengen loodslab (hoogte 2924 
P+ mm).Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met 
grond. 
 

€   3.675,00 

  A0GRG021 Basis garage isoleren met geïsoleerde pui 
Uitvoering volgens tekening (binnenwerkse maat 2810 x 5400 mm). 
Afwerking garage/berging: 
- stalen kanteldeur vervalt; geïsoleerde kunststof pui met kozijn incl. 
ventilatierooster   
  en buitendeur 
- kleuren kozijnen in overstemming met basis woning 
- buitenmuur aan de binnenzijde voorzien van geïsoleerde houtskeletbouw 
elementen 
- binnenwanden worden niet nader afgewerkt 
- dak wordt geïsoleerd (vloer is al geïsoleerd) 
- plafond bestaande uit plaatmateriaal (wit gegrond) 
- installatiewerk als basis (inbouw) 
- vrije hoogte (onderkant balk laag)  bedraagt ca. 2480 mm+ vloer  
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010(a). 
 

€   6.350,00 

  A0GRG022 Basis garage isoleren met geïsoleerde sectionaaldeur 
Uitvoering volgens tekening (binnenwerkse maat 2810 x 5400 mm). 
Afwerking garage/berging: 
- stalen kanteldeur vervalt; geïsoleerde sectionaaldeur Novoferm ISO 45 
vlgs. inbraakwerendheidsklasse II 
- buitenmuur aan de binnenzijde voorzien van geïsoleerde 
houtskeletbouwelementen 
- binnenwanden worden niet nader afgewerkt 
- dak wordt geïsoleerd (vloer is al geïsoleerd) 
- plafond bestaande uit plaatmateriaal (wit gegrond) 
- installatiewerk als basis (inbouw) 
- vrije hoogte (onderkant balk laag)  bedraagt ca. 2480 mm+ vloer  
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010(a). 
 

€   6.350,00 
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  A0GRG030 Berging en bijkeuken in geïsoleerde garage  
Uitvoering volgens tekening. Creëren van bijkeuken en berging in de 
garage, met deur van woning naar bijkeuken en deur naar berging (basis 
binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Aan de binnenzijde wordt de 
geïsoleerde berging/bijkeuken voorzien van geïsoleerde houtskeletbouw 
elementen. Vrije hoogte (onderkant balk laag)  bedraagt ca. 2480 mm+ 
vloer.  
 
Afwerking berging: 
- binnenwanden worden niet nader afgewerkt 
- binnenwerkse maat 2840 x 3381 mm 
- dak wordt geïsoleerd (vloer is al geïsoleerd) 
- plafond bestaande uit plaatmateriaal (wit gegrond) 
- installatiewerk als inbouw 
- 1 plafondlichtpunt inclusief schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op 1250 mm boven de vloer 
- vloerverwarming op aparte zone 
 
Afwerking bijkeuken: 
- stalen kanteldeur vervalt; geïsoleerde kunststof pui met kozijn incl. 
ventilatierooster   
  en buitendeur 
- binnenwerkse maat 2810 x 1910 mm 
- vloerverwarming op aparte zone 
- 1 plafondlichtpunt met schakelaar 
- 1 dubbele wandcontactdoos op circa 1250 mm boven de vloer (inbouw) 
- 1 aansluiting wasmachine; hiermee komt de wasmachineaansluiting op 
zolder te vervallen 
- wanden voorzien van plaatmateriaal, behangklaar 
- plafond fabrieksmatig gegrond   
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010(a). 
 

€   9.500,00 

  A0GRG050 Basis garage verlengen met circa 600 mm aan de achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010(a). 
 

€   2.250,00 

  A0GRG051 Basis garage verlengen met circa 1200 mm aan de achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010(a). 
 

€   3.900,00 

  A0GRG052 Basis garage verlengen met circa 2400 mm aan de achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG010(a). 
 

€   7.450,00 

  A0GRG060 Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 1200 mm, achterzijde  
Uitvoering volgens tekening. 
Installatiewerk als basis (inbouw) 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG021 of AOGRG022. 

€   4.950,00 
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  A0GRG060a Basis geïsoleerde bijkeuken / berging verlengen met circa 1200 mm, 
achterzijde 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG030 
 

€   4.950,00 

  A0GRG061 Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 2400 mm, achterzijde  
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG021 of AOGRG022. 
 

€   9.250,00 

  A0GRG061a Basis geïsoleerde garage verlengen met circa 2400 mm, achterzijde  
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG030 
 

€   9.395,00 

  A0GRG070 Deur van ongeïsoleerde garage naar geïsoleerde woning 
Deur naar de garage (stompe dichte afgelakte deur, fabrikant Weekamp, 
type WK 3000, stabiel/comfort, houten kozijn, voorzien van een 
driepuntsvergrendeling). Plaatsing minimaal 700 mm vanaf de achtergevel. 
Uitvoering volgens tekening. 
 

€   1.500,00 

  A0GRG071a Openslaande stalen garagedeuren i.p.v. stalen kanteldeur (Novoferm 
Duopoort met politiekeurmerk)                                                                                                               
Uitvoering volgens tekening.  
 
De Duoport is een geïsoleerde dubbele deur voor de garage. De Duoport 
biedt het gemak van een brede doorgang, zodat u niet de hele deur hoeft 
te openen om bijvoorbeeld met de fiets naar binnen en buiten te gaan. 
 
Eigenschappen: 
- Inbraakwerend  
 - Onderhoudsvrij 
 - Isolatie 
 - Tochtdicht 
 - Brede doorgang 
 

€   2.750,00 

  A0GRG072 Geïsoleerde sectionaaldeur i.p.v. stalen kanteldeur 
Uitvoering volgens tekening. 
Standaard RAL kleur, betref een handbediende sectionaaldeur 
 

€   1.400,00 

  A0GRG073 Elektrische bediening  t.b.v. sectionaaldeur inclusief afstandsbediening 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG072. 
Extra wandconctdoos t.b.v. de elektrische bediending. 
Type Novoport incl. twee handzenders. 
 

€   830,00 

  A0GRG074 Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering rechts 
Uitvoering volgens tekening. 
Deur voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II. 
Niet gelijksluitend met de woning. 

€   1.550,00 
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  A0GRG075 Loopdeur in stalen kanteldeur, uitvoering links 
Uitvoering volgens tekening. 
Deur voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II. 
Niet gelijksluitend met de woning. 
 

€   1.550,00 

  A0GRG15a Fundering garage verlengen met circa 600 mm aan de achterzijde  
Ten behoeve van basis garage inclusief aanbrengen loodslab (hoogte 2924 
P+ mm). 
Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met grond. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG015. 
 

€   750,00 

  A0GRG15b Fundering garage verlengen met circa 1200 mm aan de achterzijde  
Ten behoeve van basis garage inclusief aanbrengen loodslab (hoogte 2924 
P+ mm).. 
Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met grond. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG015. 
 

€   1.275,00 

  A0GRG15c Fundering garage verlengen met circa 2400 mm aan de achterzijde  
Ten behoeve van basis garage inclusief aanbrengen loodslab (hoogte 2924 
P+ mm). 
Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met grond. 
 
Alleen mogelijk i.c.m. optie A0GRG015. 
 

€   2.350,00 

  A0GVL011 Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn van de woning (kunststof) 
Uitvoering volgens tekening. 
In plaats van basiskozijn. Uitgevoerd in kunststof en de geldende 
inbraakwerendheidsklasse II. 
Voorzien van letselveilige beglazing. 
 

€   1.750,00 

  A0GVL021 Hef-schuifpui van kunststof in het achtergevelkozijn van de woning afm. 
ca. 1990 mm (breedte) x 2430 mm (hoogte)  
Uitvoering volgens tekening. 
In plaats van basiskozijn. Uitgevoerd in kunststof en de geldende 
inbraakwerendheidsklasse II. 
Voorzien van letselveilige beglazing. 
 

€   2.630,00 

  A0GVL030 Het laten vervallen van een deur in de achterzijde gevel 
In plaats van deur een kozijn met vast glas tot aan de grond. 
Voorzien van letselveilige beglazing. 
 

€ 0,00   
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  A0KKN011 Dichte keuken met dubbele deuren 
Uitvoering volgens tekening. (meerprijs afhankelijk van beukmaat). De 
wand van de hal/keuken wordt doorgezet waardoor een afgesloten keuken 
ontstaat. In deze scheidingswand tussen woonkamer en keuken worden 
dubbele deuren geplaatst, uitvoering glasdeuren (blank glas)  met roedes 
(stompe binnendeur, Svedex CA 11), overige deuren op aanvraag. Afmeting 
deuren 930 x 2315 mm. Bovenlicht voorzien van een dichtpaneel. 
 
Actieve en passieve deur in overleg met de bewoner te bepalen. 
 

€   1.575,00 

  A0KKN020 Keuken aan voorzijde en woonkamer aan achterzijde 
Indien er gekozen wordt voor de optie AOWON020 "woonkamer verlengen 
met circa 2400 mm" is het mogelijk om de keukenopstelling te "verhuizen" 
naar de voorzijde van de woning. Tevens worden de CAI- en 
telefoonaansluitingen alsmede de wandcontactdozen verplaatst. In de 
slaapkamer boven de keuken wordt een leidingkoker aangebracht. Zie 
tekening. 
 
Betrekking op een U-plattegrond (zij-ingang) 
 

€   1.500,00 

  A0TRP011 Bestaande open vuren trap uitvoeren als dichte vuren trap  
Van begane grond naar eerste verdieping. (onderzijde gegrond) 
 

€   495,00 

  A0TRP020 Kast onder trap in de hal 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Alleen mogelijk indien men kiest voor optie A0TRP011. 
-Lichtbetonnen binnenwand verdiepingshoog 
-Wanden behangklaar 
-Trap wordt als een dichte trap uitgevoerd 
- Basis binnendeur Svedex en stalen deurkozijn 
- Inclusief lichtpunt en schakelaar. 
- Enkele wandcontactdoos 
 

€   750,00 

  A0TRP030 Het leveren en aanbrengen van een open hardhouten trap (Iroko) 
Houtsoort: IROKO 
Van begane grond naar eerste verdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.250,00 

  A0TRP031 Het leveren en aanbrengen van een dichte hardhouten trap (Iroko) 
Houtsoort: IROKO 
Van begane grond naar eerste verdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 

€   3.400,00 
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  A0TRP032 Het leveren en aanbrengen van een open hardhouten trap (Beuken) 
Houtsoort: BEUKEN VILAM 
Van begane grond naar eerste verdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.250,00 

  A0TRP033 Het leveren en aanbrengen van een dichte hardhouten trap (Beuken) 
Houtsoort: BEUKEN VILAM 
Van begane grond naar eerste verdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.400,00 

  A0TRP034 Het leveren en aanbrengen van een open  hardhouten trap (Essen) 
Houtsoort: ESSEN 
Van begane grond naar eerste verdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.250,00 

  A0TRP035 Het leveren en aanbrengen van een dichte hardhouten trap (Essen) 
Houtsoort: ESSEN 
Van begane grond naar eerste verdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.400,00 

  A0WON008 Fundering aangebouwd aan woning t.b.v. later te bouwen uitbouw 
begane grond met 1200mm 
Ten behoeve van een later te bouwen van 1200 mm.  Inclusief een prefab 
balken raster en loodslab hoogte 3365 P+ mm. 
Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met grond. 
 

€   2.975,00 

  A0WON009 Fundering aangebouwd aan woning t.b.v. later te bouwen uitbouw 
begane grond met 2400mm 
Ten behoeve van een later te bouwen van 2400 mm.  Inclusief een prefab 
balken raster  en loodslab hoogte 3365 P+ mm. 
Er wordt geen vloer geleverd en de fundatie wordt aangevuld met grond. 

€   4.050,00 
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  A0WON010 Uitbreiding begane grond met 1200 mm t.p.v. achtergevel 
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt uitgevoerd 
met PKVW” 
 
 
Afwerking uitbreiding woning: 
- achtergevel begane grond wordt circa 1200 mm naar achteren geplaatst 
- wanden behangklaar 
- betonplafond structuurspuitwerk 
- uitbreiding oppervlakte vloerverwarming 
- hwa t.p.v. begane grond wordt verplaatst.   
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- bitumen dakbedekking met ballast laag 
- installatiewerk verplaatst volgens tekening 
- 1 extra dubbele wandcontactdoos 
 

€   8.900,00 

  A0WON020 Uitbreiding begane grond met 2400 mm t.p.v. achtergevel 
Uitvoering volgens tekening. 
 
“Indien van toepassing: het dakraam op de 2e verdieping wordt uitgevoerd 
met PKVW” 
 
 
Afwerking uitbreiding woning: 
- achtergevel begane grond wordt circa 2400 mm naar achteren geplaatst 
- wanden behangklaar 
- betonplafond structuurspuitwerk 
- uitbreiding oppervlakte vloerverwarming 
- hwa t.p.v. begane grond wordt verplaatst.   
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
- bitumen dakbedekking met ballastlaag 
- installatiewerk verplaatst volgens tekening 
- 2 extra dubbele wandcontactdozen 
 
 

€   14.500,00 

  A1SLR120 Samenvoegen van slaapkamers 1.4 en 1.5 op de 1e verdieping 
Uitvoering en elektra wordt verplaatst volgens tekening. 
De ruimte wordt nu de hoofdslaapkamer. De tussenwand tussen de 
slaapkamer 1.4 en 1.5 inclusief een deur naar de overloop komt te 
vervallen. De slaapkamer is via een deur vanuit de overloop toegankelijk. 
 

€ 0,00   

  A1TRP100 Bestaande open vuren trap uitvoeren als dichte vuren trap  
Van eerste verdieping naar zolderverdieping. (onderzijde gegrond) 

€   495,00 
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  A1TRP110 Het leveren en aanbrengen van een open hardhouten trap (Iroko) 
Houtsoort: IROKO 
Van eerste verdieping naar zolderverdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.250,00 

  A1TRP111 Het leveren en aanbrengen van een dichte hardhouten trap (Iroko) 
Houtsoort: IROKO 
Van eerste verdieping naar zolderverdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.400,00 

  A1TRP120 Het leveren en aanbrengen van een open hardhouten trap (Beuken) 
Houtsoort: BEUKEN VILAM 
Van eerste verdieping naar zolderverdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.250,00 

  A1TRP121 Het leveren en aanbrengen van een dichte hardhouten trap (Beuken) 
Houtsoort: BEUKEN VILAM 
Van eerste verdieping naar zolderverdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.400,00 

  A1TRP130 Het leveren en aanbrengen van een open  hardhouten trap (Essen) 
Houtsoort: ESSEN 
Van eerste verdieping naar zolderverdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 

€   3.250,00 
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  A1TRP131 Het leveren en aanbrengen  van een dichte hardhouten trap (Essen) 
Houtsoort: ESSEN 
Van eerste verdieping naar zolderverdieping: 
- inclusief spil, bomen en waar nodig traphekken 
- prijs per trap 
- hout is een natuurproduct;  kleurverschillen, nerven en noesten zijn 
mogelijk 
- afwerking: 2x fabrieksmatig gespoten, 1x op de bouw afgelakt 
- slijtstrippen: 2 stuks per trede 
 

€   3.400,00 

  A2DKL930 Dakkapel aan achterzijde woning  (niet gecombineeerd met 
medebewoner) 
Uitvoering volgens tekening. 
 
Afwerking dakkapel buitenzijde: 
- kunststofkozijnen 
- trespa boei 
- wangen uitvoeren in trespa 
- bitumen dakbedekking 
- dakopstand afgewerkt met stalen afdekkappen (gecoat) 
 
Afwerking dakkapel binnenzijde 
- vensterbank Marmer Composiet, diepte 150 mm 
- wangen afgetimmerd 
- plafond voorzien van gipsbeplating 
 

€   7.000,00 

  A2DKM910 Dakraam circa 1140 x 1180 mm (GGL 2050) wit 
Uitvoering volgens tekening. 
Afwerking volgens technische omschrijving. 
 
“LET OP: niet mogelijk indien het dakvlak bereikbaar is via een 
carport/garage/bijkeuken/uitbouw” 
 

€   1.050,00 

  A2DKM911 Dakraam circa 1140 x 1180 mm (GGL 2070) wit 
Uitvoering volgens tekening. 
Afwerking volgens technische omschrijving. 
 
“LET OP: alleen van toepassing indien het dakvlak bereikbaar is via een 
carport/garage/bijkeuken/uitbouw” 
 

€   1.295,00 

  A2DKM911a Dakraam circa  1140 x 1180  mm (GGU 2050) 
Uitvoering volgens tekening. 
Afwerking volgens technische omschrijving. 
 
“LET OP: niet mogelijk indien het dakvlak bereikbaar is via een 
carport/garage/bijkeuken/uitbouw” 
 

€   1.400,00 
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  A2DKM913 Dakraam circa 1140 x 1180 mm (GGU 2070) 
Uitvoering volgens tekening. 
Afwerking volgens technische omschrijving. 
 
“LET OP: alleen van toepassing indien het dakvlak bereikbaar is via een 
carport/garage/bijkeuken/uitbouw” 
 

€   1.425,00 

  A2SLR210 Eén extra kamer op zolder 
Uitvoering volgens tekening. 
Het creëren van één extra kamer door het plaatsen van metalstud wanden 
en deze te voorzien van een binnendeurkozijn en een binnendeur (basis 
binnendeur Svedex en stalen deurkozijn). Er wordt een dakraam (GGL, 114 
x 118 cm) geplaatst conform de tekening. Dakraam voldoet niet aan het 
politiekeurmerk. 
 
Afwerking extra kamer: 
- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit 
gegrond) 
- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking 
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw) 
- 2 stuks dubbele wandcontactdozen op circa 300 mm boven vloer 
(inbouw) 
- 1 loze leiding  
- vloerverwarming 
 
Afwerking overloop: 
- wanden behangklaar, knieschotten voorzien van plaatmateriaal (wit 
gegrond) 
- fabrieksmatige gegronde plafondafwerking 
- wandlichtpunt met enkelvoudige schakelaar (inbouw) 
- verdeler vloerverwarming 
 

€   6.650,00 

  A4OVE920 Aanbrengen dubbelwandige dakdoorvoer t.b.v. luchtwasdroger door 
platdak 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   365,00 

  A4OVE950 Afvoer afzuigkap incl. muur- en dakdoorvoer door berging/garage 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   440,00 

 ELEKTRA    

  A5EBI020 Extra loze buisleiding op de begane grond (vanuit de meterkast) 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte 
vloer conform standaard loze buisleidingen. 
 

€   130,00 

  A5EBI120 Extra loze buisleiding op de 1e verdieping (vanuit de meterkast) 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte 
vloer conform standaard loze buisleidingen. 
 

€   135,00 

  A5EBI220 Extra loze buisleiding op de 2e verdieping (vanuit de meterkast) 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Hoogte boven de afgewerkte 
vloer conform standaard loze buisleidingen. 

€   160,00 
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  A5EBI250 Loze buisleiding t.b.v. later aan te brengen elektrische zonwering 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper.  
 
Loze leiding vanaf centraaldoos naar nadere te bepalen positie 
buitenkozijn. 
I.o.m. installateur. 
 

€   130,00 

  A5EBI910 Extra dubbele wandcontactdoos aanbrengen 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Inbouwhoogte en 
schakelmateriaal conform basis. 
 

€   160,00 

  A5EBI912 Verplaatsen van een elektra-aansluitpunt in de wand 
Verplaatsing mag geen wandopening doorkruisen en ligt binnen 1 meter 
van de oorspronkelijke plaats. Inbouwhoogte en schakelmateriaal als 
standaard.  
 

€   50,00 

  A5EBI913 Dubbele wandcontactdoos horizontaal i.p.v. verticaal plaatsen 
 

€   50,00 

  A5EBI920 Extra enkele wandcontactdoos volgens tekening 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. Inbouwhoogte en 
schakelmateriaal conform basis.  
 

€   145,00 

  A5EBI940 Krachtstroomaansluiting inclusief wandcontactdoos 
(voor bijvoorbeeld zware apparatuur in de garage) Fase: 3 x 25 meterkast 
aangepast i.p.v. 1 fase 
 

€   480,00 

  A5EBU005 Grondkabel op rol circa 20 meter vanaf de meterkast 
Ter plaatse van de achtergevel. 
De grondkabel (5-aderig) wordt aangesloten op een extra groep in de 
meterkast en is schakelbaar middels een schakelaar in de meterkast. 
 

€   425,00 

  A5EBU010 Enkel geaarde spatwaterdichte wandcontactdoos 
Ten behoeve van buiten. 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   215,00 

  A5EBU030 Extra buitenlichtpunt aan de gevel inclusief schakelaar 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   185,00 

  A5EBU031 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar 
Maximaal 2 meter vanaf het bestaande lichtpunt. 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   125,00 

  A5MTK010 Aanbrengen van een enkele extra elektra groep in de meterkast (max. 
3500 Watt) 
Standaard is de meterkast voorzien van 4 elektragroepen; 3 elektragroepen 
voor het algemeen gebruik, 1 elektragroep t.b.v. de wasmachine. 
Uitbreiding van een enkele elektragroep is noodzakelijk voor bv. 
vaatwasmachine, magnetron etc. Bij overschrijding van 8 elektragroepen is 
de optie met code A5MTK011 noodzakelijk. Inclusief enkele 
wandcontactdoos in de keuken. 
 

€   275,00 
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  A5MTK011 Uitbreiding meterkast d.m.v. aardlekschakelaar bij meer dan 8 groepen 
Door middel van een extra aardlekschakelaar. 
 

€   330,00 

  A5OVE910 Aanbrengen elektrische wasdrogeraansluiting + aparte groep excl. afvoer 
Nabij opstelplaats wasmachine. 
De leiding vanaf de technische ruimte naar de meterkast ten behoeve van 
de wasdroger wordt bedraad en aangesloten op een aparte groep in de 
meterkast. (exclusief afvoer) 
 

€   325,00 

  A5SAR911 Dimschakelaar voor halogeenverlichting 
Met transformator. In plaats van een conventionele schakelaar. De reeds 
aanwezige lichtschakelaar wordt vervangen door een dimschakelaar, koper 
geeft de schakelaar(s) aan. 
 

€   180,00 

  A5SAR913 Extra wisselschakelaar volgens tekening 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   185,00 

  A5SAR914 Wandlichtpunt inclusief schakelaar 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   180,00 

  A5SAR915 Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   180,00 

  A5SAR916 Bestaand plafondlichtpunt verplaatsen  
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   115,00 

  A5SAR917 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   165,00 

  A5TEC910 Extra bedrade buisleiding t.b.v. Telecom 
Vanuit de meterkast. Hoogte boven de afgewerkte vloer conform 
standaard loze buisleidingen. Afgemonteerd met telecom-
wandcontactdoos in het desbetreffende vertrek. Plaatsbepaling aan te 
geven door koper. 
 

€   210,00 

  A5TEC911 Extra bedrade buisleiding t.b.v. CAI 
Vanuit de meterkast. Hoogte boven de afgewerkte vloer conform 
standaard loze buisleidingen. Afgemonteerd met CAI-wandcontactdoos in 
het desbetreffende vertrek. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   210,00 

  A5TEC912 Extra bedrade buisleiding t.b.v. CAT 5 
Vanuit de meterkast. Hoogte boven de afgewerkte vloer conform 
standaard loze buisleidingen. Afgemonteerd met UTP-wandcontactdoos in 
het desbetreffende vertrek. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   260,00 

  A5TEC930 Bedraden van loze buisleiding t.b.v. Telecom 
Afgemonteerd met een telecom-wandcontactdoos in het betreffende 
vertrek. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, maar opgerold 
afgeleverd. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 

€   125,00 
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  A5TEC931 Bedraden van loze buisleiding t.b.v. CAI 
Afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos in het betreffende vertrek. In 
de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, maar opgerold afgeleverd.  
Bij meerdere aansluitingen is een versterker aan te bevelen, deze valt 
buiten deze optie. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   125,00 

  A5TEC932 Bedraden van loze buisleiding t.b.v. CAT 5 
Afgemonteerd met een CAT 5- wandcontactdoos in het betreffende 
vertrek. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, maar opgerold 
afgeleverd. Plaatsbepaling aan te geven door de koper. 
 

€   145,00 

  A5WKA010 Loze leidingen aanbrengen t.b.v. luidsprekers 
Met inbouwdoos in de woonkamer. Plaatsbepaling aan te geven door de 
koper. 
 

€   130,00 

 
 

INSTALLATIEWERK   

  A6LDK010 Buitenkraan op de achtergevel begane grond  
Uitvoering volgens tekening. 
Gemonteerd op gevelkom inclusief stop- en aftapkraan in de meterkast. 
 

€   365,00 

  A6LDK011 Buitenkraan met schrobput op de achtergevel begane grond  
Uitvoering volgens tekening. 
Gemonteerd op gevelkom inclusief stop- en aftapkraan in de meterkast. 
 

€   575,00 

  A6LDK012 Kraan met schrobput in garage 
(Niet mogelijk in vrijstaande garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
- koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   525,00 

  A6LDK013 Kraan met uitstortgootsteen inclusief rooster 
(Niet mogelijk in vrijstaande garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
- koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   550,00 

  A6LDK014 Kraan met uitstortgootsteen inclusief rooster en schrobput 
(Niet mogelijk in vrijstaande garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
- koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   720,00 

  A6LDK015 Mengkraan met schrobput in garage 
(Niet mogelijk in vrijstaande garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
- warm en koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   640,00 
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  A6LDK016 Mengkraan met uitstortgootsteen in garage 
(Niet mogelijk in vrijstaande garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
- warm en koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   770,00 

  A6LDK017 Mengkraan met uitstortgootsteen inclusief rooster en schrobput in 
garage 
(Niet mogelijk in vrijstaande garage) 
Uitvoering volgens tekening. 
Kraan aftapbaar (garage): 
- warm en koud water 
- aftapmogelijkheid in de meterkast 
 

€   890,00 

  A7BKR930 Aansluiting t.b.v. later te plaatsen ligbad 
Inclusief  koud-, warm water en afvoer 50 mm. 
Plaatsbepaling aan te geven door koper. 
 

€   345,00 

  A7VVI220 Vloerverwarming als hoofdverwarming op de tweede verdieping  
Als hoofdverwarming op de gehele tweede verdieping. De verdeler komt 
op een nader te bepalen plaats. 
 

€   1.535,00 

  A7VVI230 Het leveren en aanbrengen van zoneregeling begane grond en 1e 
verdieping t.b.v. de  vloerverwarming   
Zoneregeling voor vloerverwarming t.b.v. de begane grond en 1e  
verdiepingsvloer: woonkamer, 3 slaapkamers en de badkamer. Al deze 
ruimtes worden voor zien van een thermostaat. De standaard kamer 
thermostaat komt te vervallen.   
 
Het betreft een draadloos systeem. 
 

€   2.215,00 

  A7WKR016 Extra dubbelzijdig afgedopte gasaansluiting plaatsen t.b.v. later te 
plaatsen gashaard 
Plaatsbepaling aan te geven door de koper (max. 10 meter lengte vanaf de 
meterkast). 
Let op: type gashaard afhankelijk van ventilatie in de woning; gesloten of 
open systeem. 
 

€   280,00 

  A9VVI910 Intergas Kombi Kompact HR 28 CW4  (basis) 
De cv-ketel heeft de volgende eigenschappen: 
- HR-klasse HR 107 
- HR warm water; jaartaprendement 89% 
- Milieuvriendelijk: Gaskeur Schonere Verbranding 
- Comfort warmwaterklasse CW4 
- 7,5 liter per minuut (60°C) 
- 12,5 liter per minuut (40°C gemengd) 
- Voorzien van zelflerende ECO-stand 

€ 0,00   
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  A9VVI911 Intergas Kombi Kompact HR 36-30 CW5  i.p.v. basis 
De cv-ketel heeft de volgende eigenschappen: 
- Hoogste HR-klasse HR 107 
- HR warm water; jaartaprendement 95,8% 
- Zeer laag gasverbruik 
- Milieuvriendelijk: Gaskeur Schonere Verbranding 
- Comfort warmwaterklasse CW 5 
- 9 liter per minuut (60°C) 
- 15 liter per minuut (40° C gemengd) 
- Voorzien van zelflerende ECO-stand 
 

€   185,00 

  A9ZZG090 Geen ruwbouwopties gekozen door koper(s) 
 

€   510,00 

      
Voor akkoord: 
 
Naam koper :____________________________________________ 
 
Handtekening :____________________________________________ 
 
Datum  :____________________________________________ 
 
 
 
Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient worden en dat elke pagina geparafeerd 
dient te zijn. 
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SHOWROOMOPTIES 

  
  

Code Omschrijving Bedragen in euro’s  
incl. 21% BTW 

      

      

  C1KKN010 Keuken volgens offerte 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 
 

€ n.t.b.   

  C1KKN040 Aanpassen leidingwerk t.b.v. keuken van een derde 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 
 

€ n.t.b.   

  C1KKN011 Aanpassen leidingwerk van keuken showroom 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 
 

€ n.t.b.   

  C1KKN050 Geen aanpassingen elektra t.b.v. keuken van een derde 
Aangeven als u geen gebruik wilt maken van aanpassingen bij aanschaf 
keuken van een derde. 
 

€ 0,00   

  C1KKN060 Geen aanpassingen loodgieterswerk t.b.v. keuken van derde 
Aangeven als u geen gebruik wilt maken van aanpassingen bij aanschaf 
keuken van een derde. 
 

€ 0,00   

  C4BKR120 Indien u het sanitair en tegelwerk geheel laat vervallen in toilet 
Het toilet wordt casco opgeleverd. 
Uitvoering: Afgedopte aansluitingen op plaatsen volgens verkoopbrochure. 
U maakt in dit geval geen gebruik van het basis sanitair of de mogelijkheid 
om sanitair samen te stellen bij de projectshowroom. Het bedrag is 
inclusief sanitair, tegelwerk en vloer- en wandafwerking. Op het plafond en 
de wand (vanaf 1200 mm) wordt wel spuitwerk aangebracht. 
De beperkte Garantie- en Waarborgregeling 2010 is hierbij van kracht. 
 

€   -/- 700,00 

  C4BKR130 Indien u het sanitair en tegelwerk geheel laat vervallen in badkamer 
De badkamer wordt casco opgeleverd. 
Uitvoering: Afgedopte aansluitingen op plaatsen volgens verkoopbrochure. 
De cementdekvloer komt hierbij tevens te vervallen. U maakt in dit geval 
geen gebruik van het basis sanitair of de mogelijkheid om sanitair samen te 
stellen bij de projectshowroom. 
Het bedrag is inclusief sanitair, tegelwerk en vloer- en wandafwerking. Op 
het plafond wordt wel spuitwerk aangebracht. 
De beperkte Garantie- en Waarborgregeling 2010 is hierbij van kracht. 
 

€   -/- 2.000,00 

  C4SAN130 Sanitair volgens offerte 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 
 

€ n.t.b.   

  C4TEG030 Tegelwerk volgens offerte 
Opgave conform aanbieding en overeenkomst projectshowroom. 
 
 
 
 

€ n.t.b.   
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 DEUREN/GARNITUUR 
 

  

  C8OVE950 Binnendeuren volgens bijlage Svedex 
Bij de aankoop van uw woning ontvangt u een inlogcode voor de website: 
www.svedexdeurplus.nl. Middels deze inlogcodes kunt u via de genoemde 
website een keuze maken in optionele binnendeuren. 
 

€ n.t.b.   

  C8OVE951 Garnituur volgens bijlage Svedex 
Bij de aankoop van uw woning ontvangt u een inlogcode voor de website: 
www.svedexdeurplus.nl. Middels deze inlogcodes kunt u via de genoemde 
website een keuze maken in optioneel garnituur. 
 

€ n.t.b.   

  C8STK910 Plafonds begane grond niet spuiten (wel voorbehandelen) 
Met behoud van V-naden. 
 

€ 0,00   

  C8STK911 Plafonds verdieping niet spuiten (wel voorbehandelen) 
Met behoud van V-naden. 

€ 0,00   

      
 
 
Voor akkoord: 
 
Naam koper :____________________________________________ 
 
Handtekening :____________________________________________ 
 
Datum  :____________________________________________ 
 
 
 
Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld dient worden en dat elke pagina geparafeerd 
dient te zijn. 
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Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOBKNO11 

Omschrijving 	: Bijkeuken aan achterzijde van de woning 
gekoppeld aan garage 

WPLEGT4701 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 
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fuhdering bijkeuken 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOBKNO12 

Omschrijving 	: Fundering voor later te bouwen bijkeuken 
(zonder garage) 

‘OPLEGT470b 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 

2530 

hwa 
0 

fundering bijkeuken 

garage 

< 3080 > 

/ \ 

0 
hwa 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-00-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOBKNO13 
Omschrijving 	: Fundering voor later op te bouwen bijkeuken 

gekoppeld aan garage 

WYPLEGT-1701 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 



117PLEGT-170b 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOCAT010 / AOCAT011 / AOCAT020 

Omschrijving 	: Carport lengte 3500 mm of 4500 mm 
met lichtpunt 
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Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG019 

Omschrijving 	: Geïsoleerde garage verbreden met 300 mm 

1PAYPLEGT-1701 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



VOORGEVEL 
	

RECHTER ZIJGEVEL 

hwa 
0 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG020 

Omschrijving 	: Geïsoleerde garage met ongekoleerde 
kanteldeur 

,APPLEGT-170b 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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0 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG021 

Omschrijving 	: Geïsoleerde garage met geïsoleerde pui 

leirPLEGT-170b 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG022 

Omschrijving 	: Garage isoleren met geisoleerde 
sectionaaldeur 

‘‘, PLEGT-1701 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

Project 	: 12 woningen Baflo 
Datum: 	:12-01-2009 
Type 	: De Ruijter 
Optiecode 	: AOGRG030 
Omschrijving 	: Berging en bijkeuken in geïsoleerde 

basisgarage 

IIPOPLEGT-1701 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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Project 

Datum: 

Type 

Optiecode 

Omschrijving 

:12 woningen Baflo 

: 12-01-2009 

: De Ruijter 

: AOGRG031 

: Badkamer en slaapkamer in geïsoleerde 
basisgarage 

PLEGTAX» 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 

LINKER ZIJGEVEL RECHTER ZIJGEVEL 

hwa 
0 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG050 

Omschrijving 	: Basis garage verlengen met 600 mm 

OPLEGTA7C5 
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LINKER ZIJGEVEL 
	

RECHTER ZIJGEVEL 

‘110PLEGT-170b 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG051 

Omschrijving 	: Basis garage verlengen met 1200 mm 

0 
0 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG052 

Omschrijving 	: Basis garage verlengen met 2400mm 

PLEGT-7O 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG060 

Omschrijving 	: Basis geïsoleerde garage verlengen 
met 1200 mm 

v•-• " ****- 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 



op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 
Optiecode 	: AOGRG061 
Omschrijving 	: Basis geïsoleerde garage verlengen 

met 2400mm 

ifirPLEGTAX» 
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LINKER ZIJGEVEL 



op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 

hwa 
0 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG070 

Omschrijving 	: Deur van keuken naar garage 

111> PLEGT47C5 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 
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VOORGEVEL AOG RG072 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG072 

Omschrijving 	: sectionaaideur 

',OPLEGT-17M 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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VOORGEVEL 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGRG074 / AOGRG075 

Omschrijving 	: Loopdeur in stalen kanteldeur, 
uitvoering recht en links 

PLEGT-7O 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



AOGVL011 

ACHTERGEVEL 

AOGVL030 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGVL011 / AOGVL030 

Omschrijving 	: Dubbele tuindeuren in het achtergevelkozijn, 
Het laten vervallen van een deur in de 
achtergevel 

‘OPLEGT-7O 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



ACHTERGEVEL 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOGVL020 

Omschrijving 	: Hef-schuifpui in het achtergevelkozijn 

OPLEGT-17M 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 



BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOKKNO11 

Omschrijving 	: Dichte keuken met dubbele deuren 

',OPLEGT-17M 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOKKNO20 

Omschrijving 	: Keuken aan voorzijde en 
woonkamer aan achterzijde 

‘ffPLECiT-170b 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOTRP020 

Omschrijving 	: Kast onder trap in de hal 

liP,PLEGTEWCZ 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



0.6 garage 

/\ 

\  

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

ACHTERGEVEL 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOWON010 

Omschrijving 	: Uitbreiding begane grond met 1200 mm 
t.p.v. achtergevel 

17PLEGT-7OI 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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ACHTERGEVEL 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: AOWON020 

Omschrijving 	: Uitbreiding begane grond met 2400 mm 
t.p.v. achtergevel 

WiPLEGT200:5 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



lichtkoepel 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: A1LCL900 / A1LCL901 

Omschrijving 	: Lichtkoepel in dak carport / garage 
(gepantserd) (afm. 1000x1000 mm) 

IiirPLEGT-1701 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	A1SLR110 

Omschrijving 	: Samenvoegen van slaapkamers 
op de le verdieping 

PLEGT-1701 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: A1SLR120 

Omschrijving 	: Samenvoegen van slaapkamers 
op de le verdieping 

viltirPLEGT-170b 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: A1SLR130 

Omschrijving 	: Inloopkast op de eerste verdieping 

lIWPLEGT-1701 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



MIK 
11111111111. II I  

2.• 

FV^V~V~V~V~Fir~"  
11 > ,•t•-•-•t•- -•- 	- 

I • ••••• ••• • 	• • •.4F 

LA ...... -1 ■ 

BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 
Optiecode 	: A4SLR210 
Omschrijving 	: Eén extra kamer op zolder 

117PLEGT-170b 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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VOORGEVEL 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: A2DKN910 

Omschrijving 	: Dakraam circa 1140 x 1180mm 
(voor of achter) 
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op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

ACHTERGEVEL 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	:12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: A2DKL930 

Omschrijving 	: Dakkapel aan de achterzijde van de woning 
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op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 



BOUWKUNDIGE ALTERNATIEVEN 

600 

A6LDKO1 

Project 	:12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 

Type 	: De Ruijter 

Optiecode 	: A6LDK010 / A6LDK011 

Omschrijving 	: Buitenkraan / buitenkraan met schrobput 
op de achtergevel begane grond 

vibirPLEGTEVC» 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 
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A6LDK014 
A6LDK017 

`ME 

A6LDK013 
A6LDK016 

A6LDK012 
A6LDK015 

>iE 

0 
hwa 

Project 	: 12 woningen Baflo 

Datum: 	: 12-01-2009 
Type 	: De Ruijter 
Optiecode 	A6LDK012 t/m A6LDK017 
Omschrijving 	: Kraan en mengkraan met (schrobput) / 

Kraan en mengkraan met (schrobput / 
uitstort gootsteen) in garage/berging 

WPLEGTA7C5 
op deze tekening is het auteursrecht van toepassing 


