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Omschrijving B1 B1k B2 C2 D
offerte              

incl. BTW* 

1.0 RUWBOUW buitenzijde

1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel diepte 2,4 m1 x x x 18.481,00€       

1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel diepte 2,4 m1 x 19.015,00€       

1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel diepte 2,4 m1 n.v.t.

Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte 

van 2400 mm, inclusief aanpassen capaciteit vloerverwarming en uitbreiden electra 

voorzieningen. E.e.a. conform verkooptekening "optie's" en technische 

omschrijving. Indeling achtergevel uitbouw is conform de standaard. 

Bij de keuze van deze optie is het  verplicht  de optie 1.1a van 1 extra pv paneel te 

kiezen om te blijven voldoen aan de gekozen energie prestatienorm.

De standaard pui in de achtergevel wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel 

van de uitbouw.

1.1a ja/nee Pv-paneel bij uitbouw achtergevel diepte 1,2m1 / 2,4 m1 / 1,975m1 x x x x x

1.1a ja/nee Pv-paneel bij zolder indeling 2 x x x x x

Om de door u gekozen EPC norm van 0,26 of 0,00 te handhaven dienen bij de 

keuze van een uitbouw / zolderindeling-dakkapel extra pv-panelen te worden 

gemonteerd. Per bouwnummer zal afhankelijk van de gekozen opties bekeken 

moeten worden hoeveel extra panelen benodigd zijn. De opgegeven prijs is per 

paneel. Bij de woning met EPC 0 zal bekeken moeten worden of de opties als 

dakvenster / dakkapel nog te realiseren zijn i.v.m. de hoeveelheid en positie van de 

pv-panelen. In HomeDNA zal per kavel ingeregeld worden wat de meerprijs zal zijn.

699,00€            

1.2 ja/nee Uitbouw achtergevel diepte 1,2 m1 x x x 13.303,00€       

1.2 ja/nee Uitbouw achtergevel diepte 1,2 m1 x x 13.671,00€       

Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte 

van 1200 mm, inclusief aanpassen capaciteit vloerverwarming en uitbreiden electra 

voorzieningen. E.e.a. conform verkooptekening "optie's" en technische 

omschrijving. Indeling achtergevel uitbouw is conform de standaard. 

Bij de keuze van deze optie is het verplicht  de optie 1.1a van 1 extra pv paneel te 

kiezen om te blijven voldoen aan de gekozen energie prestatienorm.

De standaardpui in de achtergevel wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel van 

de uitbouw.

1.3 ja/nee Uitbouw achtergevel diepte 1,975 m1  (type D) x 17.725,00€       

Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte 

van 1975 mm, inclusief aanpassen capaciteit vloerverwarming en uitbreiden electra 

voorzieningen. E.e.a. conform verkooptekening "optie's" en technische 

omschrijving. Indeling achtergevel uitbouw is conform de standaard. 

Bij de keuze van deze optie is het  verplicht  de optie 1.1a van 1 extra pv paneel te 

kiezen om te blijven voldoen aan de gekozen energie prestatienorm.

De standaard pui in de achtergevel wordt verplaatst naar de nieuwe achtergevel 

van de uitbouw.

1.4 ja/nee Standaard raamkozijn en buitendeurkozijn  vervangen door kozijn met  

openslaande deuren en 2  zijlichten in de achtergevel van de standaard 

woning of de uitbouw conform optie 1.1

x x x x x 2.296,00€         

Leveren en aanbrengen kozijn met 2 vasten zijlichten en 2 openslaande deuren . 

Deze zullen geplaatst worden in de achtergevel conform verkooptekening "opties": 

1.5 ja/nee Standaard raamkozijn en buitendeurkozijn vervangen voor een schuifpui in de 

achtergevel van de standaard woning of de uitbouw conform optie 1.1

x x x x x 2.605,00€         

Leveren en aanbrengen van schuifpui,i.p.v. de standaard pui in de achtergevel.

1.5a ja/nee Schuifrichting wijzigingen 120,00€            

1.6 ja/nee Standaard raamkozijn vervangen door een dubbel deurkozijn x x x 1.987,00€         

Leveren en aanbrengen kozijn met 2 openslaande deuren, in combinatie met een 

losse loopdeur. Deze zullen geplaatst worden in de achtergevel conform 

verkooptekening "opties": 
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1.6 ja/nee Standaard raamkozijn en buitendeurkozijn  vervangen door kozijn met  

openslaande deuren en 1  zijlicht, en een losse loopdeur in de achtergevel 

van de standaard woning of de uitbouw conform optie 1.1

x x 2.169,00€         

Leveren en aanbrengen kozijn met 1 vast zijlicht en 2 openslaande deuren, in 

combinatie met een losse loopdeur. Deze zullen geplaatst worden in de achtergevel 

conform verkooptekening "opties".

1.7 ja/nee Dakraam  voor- of achtergevel afhankelijk van woningtype (prijs per stuk) x x x x n.v.t. 1.546,00€         

Leveren en aanbrengen van een dakraam, Velux GGL SK06 2050, afmeting 

1180x940mm,  plaats conform opgave aannemer. Incl. binnenafwerking, conform 

Velux.
ja/nee Voor-, zij- en / of achtergevel (prijs per stuk) Indien u kiest voor aanvullende 

zonnepanelen kan deze optie mogelijk niet te realiseren zijn. Wij zullen dit 

individueel met u bekijken.

1.8 ja/nee Dakkapel achtergevel (Prijs per stuk) x x x 12.958,00€       

Leveren en aanbrengen van een geïsoleerde dakkapel (alleen mogelijk in de 

achtergevel), plaats en afmetingen conform optietekeningen. Afwerking en 

beglazing kozijn dakkapel conform de overige standaard buitenkozijnen. Plafond en 

zijkanten binnenzijde wordt voorzien van gipsplaten niet nader afgewerkt. Het platte 

dak wordt voorzien van dakbedekking.

1.9 ja/nee Carport x 15.750,00€       

Leveren en plaatsen van een carport. Plaats, afmetingen en afwerking conform 

optietekening.

1.10 ja/nee Garage x 21.400,00€       

Leveren en plaatsen van een garage. Plaat, afmetingen en afwerking conform 

optietekening.

2.0 RUWBOUW binnenzijde

2.1 ja/nee Leefkeuken beganegrond n.v.t. x n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.280,00€         

Het samenvoegen van de woon-/keuken en de hobbykamer. Binnenwand tussen 

deze kamers komt te vervallen inclusief het kozijn en de binnendeur. 

Lichtschakelaar hobbykamer komt te vervallen, het lichtpunt wordt gelijk 

geschakeld met de verlichting in de keuken. (lichtpunt blijft gehandhaafd). 

Inregeling gebalanceerde ventilatiesysteem aanpassen. Idem voor de cv installatie.

2.2 ja/nee Samenvoegen slaapkamer 1 en 3 x x x x x 455,00-€            

Het samenvoegen van slaapkamer 1 en 3. Binnenwand tussen slaapkamer 1 en 3 

komt te vervallen. Kozijn en binnendeur slaapkamer 3 vervalt en wordt vervangen 

door binnenwand. Lichtschakelaar slaapkamer 3 gaat naar bij de positie van 

slaapkamer 1.  Inregeling gebalanceerde ventilatiesysteem aanpassen. Idem voor 

de verwarmingsinstallatie.

2.3 ja/nee Zolder indeling 1 x x 12.011,00€       

Het realiseren van 1 extra slaapkamer op de zolder samen met een bergruimte. 

Deze optie wordt standaard uitgevoerd in combinatie met 1 dakraam aan de 

achterzijde van de woning. Daarnaast word de overloop van de zolder voorzien van 

een verlaagd plafond. De gerealiseerde kamer voldoet aan de eisen conform 

2.4 ja/nee Zolder indeling 2 (dakkapel) x x x 26.386,00€       

2.4 ja/nee Zolder indeling 2 (dakvenster) x 13.517,00€       

2.4 ja/nee Zolder indeling 2 x 8.196,00€         

Het realiseren van 2 extra slaapkamers op de zolder. Deze optie wordt standaard 

uitgevoerd in combinatie met 1 dakraam aan de voorzijde van de woning en een 

dakkapel aan de achterzijde van de woning. Bij type C2 en D geen dakkapel. Bij 

type C2 wel een dakventer conform optietekening. Daarnaast wordt de overloop 

van de zolder voorzien van een verlaagd plafond, indien aangegeven op de 

optietekening. De gerealiseerde kamer voldoet aan de eisen conform bouwbesluit.

Bij de keuze van deze optie is het verplicht  de optie 1.1a van 1 extra pv paneel te 

kiezen om te blijven voldoen aan de gestelde energie prestatienorm. Indien u al 

gekozen heb voor de uitbouw is dit niet van toepassing
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2.5.1 ja/nee Onderzijde gehele dakkap zolderverdieping uitvoeren in witte plaat (gegrond) x x x 643,00€            

In plaats van de standaard bruine afwerking onderzijde dakkap, deze wit gegrond 

uitvoeren.

2.5.1 ja/nee Onderzijde gehele dakkap zolderverdieping uitvoeren in witte plaat (gegrond) x x 938,00€            

In plaats van de standaard bruine afwerking onderzijde dakkap, deze wit gegrond 

uitvoeren.

2.5.2 ja/nee Onderzijde gehele dakkap zolderverdieping uitvoeren in een volledig witte 

plaat. (schilderwerk)

x x x 1.633,00€         

In plaats van de standaard bruine afwerking onderzijde dakkap, deze uitvoeren met 

wit schilderwerk.

2.5.2 ja/nee Onderzijde gehele dakkap zolderverdieping uitvoeren in een volledig witte 

plaat. (schilderwerk)

x x 2.385,00€         

In plaats van de standaard bruine afwerking onderzijde dakkap, deze uitvoeren met 

wit schilderwerk.

2.6 Verplaatsen binnendeuren

2.6.1 ja/nee Het verplaatsen van een binnendeurkozijn in een niet dragende binnenwand. Plaats 

aangeven op verkooptekening. Excl. Verplaatsen schakelaar.

x x x x x 71,00€              

2.6.2 ja/nee Aanbrengen extra standaard binnendeurkozijn met standaard binnendeur. Plaats 

aangeven op verkooptekening.

x x x x x 343,00€            

2.6.3 ja/nee Vervallen binnendeurkozijn met binnendeur. Plaats aangeven op verkooptekening. x x x x x 197,00-€            

2.6.4 ja/nee Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Plaats aangeven op 

verkooptekening.

x x x x x 71,00€              

2,6,5 ja/nee Leveren en aanbrengen van andere type binnendeuren en of deurgarnituur conform 

webportaal van Svedex. Zie hiervoor uw woonconfigurator in uw woondossier, hier 

kunt u uit diverse deurpaketten kiezen.

x x x x x prijs Svedex

2.7 ja/nee Trapkast / bergkast onder trap begane grond naar 1e verdieping x x x n.v.t. n.v.t. 962,00€            

De standaard open trap wordt een dichte trap en voorzien van een trapkast. 

Binnenwanden, kozijn en binnendeur incl. deurgarnituur conform de overige 

standaard. Trapkast wordt voorzien van een wandlichtpunt incl. schakelaar en een 

dubbele wandcontactdoos.

INSTALLATIES
4.0 LOODGIETERSWERK

4.1.1 ja/nee Buitenkraan naast achterdeur x x x x x 560,00€            

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (koud water) naast de 

achterdeur.

4.1.2 ja/nee Buitenkraan naast voordeur x x x x x 400,00€            

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (koud water) naast de 

voordeur aan de zijde van de meterkast. 

4.2 Schrobput aanbrengen x x x x x 433,00€            

ja/nee Leveren en aanbrengen van een kunststof schobput met rvs deksel Incl. aansluiting 

op het riool, ter plaatsen van de buitenkraan (optie 4.1)

4.3 ja/nee Uitbereiding waterboiler x x x x x 463,00€            

Vergroten van de warm water boiler van 150 naar 200 liter.

4.4 ja/nee Aansluiting wasmachine verplaatsen x x x x x 210,00€            

Verplaatsen van de wasmachineaansluiting binnen dezelfde ruimte.
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4.5 Condensdrogeraansluiting x x x x x 466,00€            

ja/nee Aanbrengen condensdrogeraansluiting op riool, inclusief enkele wandcontactdoos 

op een aparte groep. (in technische ruimte op zolder) 

4.6 Kunststof regenton x x x x x 369,00€            

ja/nee Kunststof regenton bij de buitenberging met overloopfunctie op het riool. In kleur 

gelijk aan regenpijp (indien beschikbaar) Ca. 100 liter.  

5.0 ELEKTRA- installatie
In onderstaande opties komt de term "wcd ' voor, dat is de afkorting voor  wandcontactdoos

5.1 Verplaatsingen binnenzijde

5.1.1 ja/nee Verplaatsen van de loze leiding tbv tv signaal / telefoonaansluiting in dezelfde x x x x x 76,00€              

5.1.2 ja/nee Verplaatsen van een wcd / of schakelaar in dezelfde ruimte x x x x x 76,00€              

5.1.3 ja/nee Verplaatsen van een wand / plafondlichtpunt op bestaande schakelaar x x x x x 76,00€              

5.2 EXTRA  aansluitingen binnenzijde

5.2.1 ja/nee Aanbrengen extra dubbel wcd x x x x x 157,00€            

5.2.2 ja/nee Aanbrengen van een extra wand / plafondlichtpunt op bestaande schakelaar x x x x x 157,00€            

5.2.3 ja/nee Aanbrengen van een wand / plafondlichtpunt op een extra schakelaar x x x x x 211,00€            

5.2.4 ja/nee Aanbrengen extra wisselschakelaar i.p.v een enkele schakelaar x x x x x 157,00€            

5.2.5 ja/nee Aanbrengen van een (LED) dimmer ipv standaard schakelaar. Bedienbaar met de 

standaard schakelaar, welke apart wordt geprogrammeerd.

x x x x x 216,00€            

5.2.6 ja/nee Aanbrengen van een extra dubbel wcd in de meterkast (opbouw) x x x x x 130,00€            

5.2.7 ja/nee Aanbrengen van een extra groep in de meterkast x x x x x 257,00€            

5.2.80 ja/nee Aanbrengen extra loze leiding begane grond x x x x x 108,00€            

5.2.81 ja/nee Aanbrengen extra loze leiding 1e verdieping x x x x x 125,00€            

5.2.82 ja/nee Aanbrengen extra loze leiding 2e verdieping (zolder) x x x x x 141,00€            

5.2.83 ja/nee Bedrading aanleggen loze leiding tbv signaal tv aansluiting (hoofd) slaapkamer, 

UTP of COAX op aangeven van koper

x x x x x 157,00€            

5.2.84 ja/nee Loze leiding van meterkast naar buitenberging tbv extra eketravoorzieningen na 

oplevering

x x x x x 270,00€            

5.3 Extra aansluitingen buitengevel

5.3.1 ja/nee Spatwaterdichte dubbel wandcontactdoos voorgevel of achtergevel x x x x x 345,00€            

Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdicht wcd (opbouw) met 

randaarde buiten. Hoogte circa 350 mm boven afgewerkte vloer. Vanuit de woning 

schakelbaar.

AFBOUW 

7.0 TEGELWERK

7.1 ja/nee Keuze uit standaard tegelwerk toilet en badkamer x x x x x

Bij de projectenshowroom,  kunt u de standaard tegels voor vloer- 

enwandtegels,van hettoilet en de badkamer, conform technische omschrijving, 

bekijken en hieruit uw keuze maken.
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7.2 ja/nee Tegelwerk volgens offerte showroom x x x x x prijs showroom

Bij de projectenshowroom is het mogelijk, tegen verrekening, tegelwerk te kiezen 

naar eigen keuze, vloer en wandtegels badkamer en toilet.

Tegelwerk uitvoeren conform offerte dd ….. (inclusief meerprijs voor bijv. diagonaal 

leggen, verwerken striptegel, ander formaat, etc.) Standaard tegelwerk is in deze 

offerte verrekend.

SANITAIR

8.0 ja/nee Toevoeging badopstelling n.v.t. n.v.t. n.v.t. x n.v.t. 4.073,00€         

Toevoegen van een standaard bad conform TI aan de badkamer inclusief de 

bijbehorende aansluitingen. Daarnaast wordt de boiler standaard vergroot naar een 

inhoud van 200 liter.

8.1 ja/nee Casco badkamer en toilet x x x 3.129,00-€         

Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in het toilet en 

badkamer. Leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt. Het 

plafondspuitwerk en een aardingsmat worden wel aangebracht. Daar waar 

standaard een convector is, wordt deze aangebracht.Let op!  De woning voldoet, op 

dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en de voorwaarden van SWK Garantie- en 

Waarborgregeling 2014. U vrijwaart Ballast Nedam  van (gevolg)schade, ontstaan 

door afbouw onder eigen beheer:

8.1 ja/nee Casco badkamer en toilet x x 3.331,00-€         

Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in het toilet en 

badkamer. Leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt. Het 

plafondspuitwerk en een aardingsmat worden wel aangebracht. Daar waar 

standaard een convector is, wordt deze aangebracht.Let op!  De woning voldoet, op 

dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en de voorwaarden van SWK Garantie- en 

Waarborgregeling 2014. U vrijwaart Ballast Nedam  van (gevolg)schade, ontstaan 

door afbouw onder eigen beheer:

8.2 ja/nee Sanitair standaard x x x x x

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair (Sphinx serie 300) in toilet 

en badkamer volgens de technische omschrijving (basiswoning) en 

8.3.1 Sanitair volgens offerte showroom x x x x x prijs showroom

ja/nee Bij de projectenshowroom, is het mogelijk afwijkend naar eigen keuze afwijkend 

sanitair te kiezen tov het standaard sanitair

8.3.2 ja/nee Indeling badkamer wijzigen conform optietekening. Het is niet mogelijk om de 

indeling van de badkamer geheel te wijzigen. Wel is het mogelijk om te kiezen voor 

een badcombinatie ipv de standaard douchecombinatie (niet mogelijk bij type C2 / 

D). Vraag in de showroom naar de mogelijkheden.

x x x x x prijs showroom

Indien er een bad wordt toegevoegd adviseren wij te kiezen voor een grotere boiler 

van 200 liter (zie optie 4.3)

9.0 KEUKEN
Het is niet mogelijk om de keuken naar een andere positie in de woning te 

verplaatsen.

9.1 ja/nee Vervallen basis keuken x x x x x 3.800,00-€         

Vervallen van de basiskeuken. Keukenleidingwerk wordt afgedopt op de standaard 

plaats conform de verkooptekening.

9.2 Keuken volgens projecten showroom x x x x x prijs showroom

9.2 ja/nee Bij de keukenshowroom is het mogelijk een keuken geheel naar eigen smaak en 

wensen te kiezen. De facturatie van de keuken loopt via de showroom. De keuken 

wordt na oplevering geplaatst, conform afspraak keukenleverancier en koper! 

Basisbedrag keuken wordt verrekend in het eindbedrag van de keukenleverancier

9.2a ja/nee Meerwerk verplaatsen standaard en extra elektra en loodgieterswerk conform 

tekeningen keukenshowroom. Refnr. ……. Dd …….

x x x x x prijs n.t.b.
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9.3 ja/nee Keuken volgens offerte showroom naar eigen keuze x x x x x prijs showroom

9.3 Bij de keukenshowroom, van uw keuze is het mogelijk een keuken geheel naar 

eigen smaak en wensen te kiezen. De facturatie van de keuken loopt via de 

showroom. De keuken word na oplevering geplaatst. Aanpassen leidingwerk is 

mogelijk indien installatietekeningen van uw keukenleverancier aangeleverd zijn 

voor sluitingsdatum. Al het leidingwerk moet zijn voorzien van maatvoering t.o.v. 

wand en vloer. Als gevolg van deze optie komt de volledige basiskeuken te 

9.3a ja/nee Meerwerk verplaatsen standaard en extra elektra en loodgieterswerk conform 

tekeningen keukenshowroom. Refnr. ……. Dd …….

x x x x x prijs n.t.b.

10.0 SPUITWERK
10.1 Vervallen spuitwerk plafond.

10.1.1 ja/nee Vervallen spuitwerk op de plafonds van de gehele woning. x 459,00-€            

10.1.1 ja/nee Vervallen spuitwerk op de plafonds van de gehele woning. x 691,00-€            

10.1.1 ja/nee Vervallen spuitwerk op de plafonds van de gehele woning. x 491,00-€            

10.1.1 ja/nee Vervallen spuitwerk op de plafonds van de gehele woning. x x 560,00-€            

10.2 Leveren en aanbrengen spuitwerk op de wanden van:
ja/nee leveren en aanbrengen van spuitwerk op de wanden in plaats van behangklaar 

opleveren. Optie is alleen per bouwlaag mogelijk.

10.2.1 ja/nee Spuitwerk  op wanden van de  begane grond, muv technische ruimte en meterkast x x x 1.376,00€         

10.2.1 ja/nee Spuitwerk  op wanden van de  begane grond, muv technische ruimte en meterkast x x 1.283,00€         

10.2.2 ja/nee Spuitwerk op de wanden van de 1e verdieping, muv de badkamer. In overloop tot 

aan onderzijde kantplank trappenhuis naar zolderverdieping.

x x 1.261,00€         

10.2.2 ja/nee Spuitwerk op de wanden van de 1e verdieping, muv de badkamer. In overloop tot 

aan onderzijde kantplank trappenhuis naar zolderverdieping.

x 1.541,00€         

10.2.2 ja/nee Spuitwerk op de wanden van de 1e verdieping, muv de badkamer. In overloop tot 

aan onderzijde kantplank trappenhuis naar zolderverdieping.

x x 1.390,00€         

10.2.3 ja/nee Spuitwerk op de wanden van de 2e verdieping, muv dakkappen. In overloop tot aan 

bovenzijde kantplank trappenhuis naar 1e verdieping

x x 603,00€            

10.2.3 ja/nee Spuitwerk op de wanden van de 2e verdieping, muv dakkappen. In overloop tot aan 

bovenzijde kantplank trappenhuis naar 1e verdieping

x 1.052,00€         

10.2.3 ja/nee Spuitwerk op de wanden van de 2e verdieping, muv dakkappen. In overloop tot aan 

bovenzijde kantplank trappenhuis naar 1e verdieping

x 404,00€            

10.2.3 ja/nee Spuitwerk op de wanden van de 2e verdieping, muv dakkappen. In overloop tot aan 

bovenzijde kantplank trappenhuis naar 1e verdieping

x 638,00€            

pagina 6 van 6


