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Bouwkundig100

101-02-A .........Tuingericht wonen ipv straatgericht
Keuken aan de straatzijde i.c.m. uitbouw 1.20 m. In deze optie verplaatst de
keuken naar de voorzijde van de woning. De woonkamer komt dan aan de
achterzijde en wordt met 1200 mm verlengd. Hierbij wordt een houten kozijn met
dubbele openslaande deuren en zijlichten aangebracht. Kozijnen en deuren
voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op
basis van de ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van
de woning. Uitbouw voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande
uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt
met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim.
Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 13.360,00

101-02-B .........Tuingericht wonen ipv straatgericht
Keuken aan de straatzijde i.c.m. uitbouw 2.40 m.  In deze optie verplaatst de
keuken naar de voorzijde van de woning. De woonkamer komt dan aan de
achterzijde en wordt met 2400 mm verlengd. Hierbij wordt een houten kozijn met
dubbele openslaande deuren en zijlichten aangebracht. Kozijnen en deuren
voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op
basis van de ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van
de woning. Uitbouw voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande
uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt
met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim.
Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 18.750,00

102-02 .........Uitbouw 1200 mm, achterzijde van de woning
Verlenging keuken met 1200 mm over de volle breedte van de woning. Houten
kozijn voorzien van dubbele openslaande deuren van hout met zijlichten, kleur
conform kleur- en materiaalstaat. Kozijnen en deuren voorzien van HR++
isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de
ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning.
Uitbouw voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een
prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een
bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim.
Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 12.840,00

103-02 .........Uitbouw 2400 mm, achterzijde van de woning
Verlenging keuken met 2400 mm over de volle breedte van de woning. Houten
kozijn voorzien van dubbele openslaande deuren van hout met zijlichten, kleur
conform kleur- en materiaalstaat. Kozijnen en deuren voorzien van HR++
isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de
ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning.
Uitbouw voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een
prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een
bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim.
Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 18.220,00

104-02 .........Uitbouw + bijkeuken 2400 mm, achterzijde van de woning
Verlenging keuken met 2400 mm over de volle breedte van de woning. Houten
kozijn voorzien van dubbele openslaande deuren van hout met zijlichten, kleur
conform kleur- en materiaalstaat. Kozijnen en deuren voorzien van HR++
isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de
ventilatieberekening. In de uitbouw wordt een inpandige bijkeuken gemaakt .
Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw incl. bijkeuken
voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab
betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een
bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim.
Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 19.735,00

108 .........Dubbele tuindeuren in achtergevel
Kozijn en deuren uitgevoerd in hout, kleur conform kleur- en materiaalstaat. Deuren
en zijlichten voorzien van HR++ isolatieglas. Slot gelijksluitend met overige
buitendeuren. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de
ventilatieberekening. Zie tekening. 

€ 1.350,00

110-02 .........Erker aan de voorzijde van de woning € 13.205,00
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Deze optie geeft de woning nog meer karakter en individualiteit. Daarnaast voorziet
de erker in exta ruimte op de begane grond. Het dak wordt uitgevoerd als houten
balklaag voorzien van gipsplaten. De gipsplaten worden afgewerkt met spackwerk,
gelijk aan de overige plafonds. Plafondhoogte in de erker is lager dan de rest van
de woonkamer. Het dak wordt voorzien van bitumineuze dakbedekking afgewerkt
met een aluminium daktrim. Boeidelen en onderzijde plafond (buiten) worden
uitgevoerd in kunststof beplating in de kleur wit. Overige materialisering van de
erker is gelijk aan die van de woning. Zie tekening.

112 .........Trapkast
De standaard open trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt dicht
uitgevoerd.  Onder de dichte trap wordt een trapkast aangebracht voorzien van
wandlichtpunt en schakelaar. Kozijn en deur als overige binnenkozijnen en deuren,
bovenlicht voorzien van dicht paneel in kleur wit. Wanden behangklaar afgewerkt.
Zie tekening.

€ 1.525,00

113-02 .........Dakkapel
Binnenwerkse maat ca. 2000 mm breed. Houten kozijnen voorzien van HR++
isolatieglas, kleur conform kleur en materiaalstaat. Afwerking buitenzijde
onderhoudsarme gevelbekleding in de kleur donkergrijs. Het dak wordt voorzien
van bitumineuze dakbedekking afgewerkt met een aluminium daktrim. Binnenzijde
wand- en plafondafwerking met onafgewerkte gipsplaten, incl. vensterbank in witte
kleur. Positie op dak zoals op tekening aangegeven. Let op eventuele wijzigingen
in posities pv-panelen en positie op het dak indien de buren ook een dakkapel
kiezen (zie optie 113-02-A).

€ 7.889,00

113-02-A .........Gecombineerde dakkapel, (prijs per woning)
Dit is van toepassing indien beide woningen een dakkapel kiezen. Omschrijving
gelijk aan optie 113-02.

€ 7.889,00

114 .........Dakraam
Type dakraam: Velux GGL SK08 (afmeting 1140 x 1400 mm) voorzien van HR++
isolatieglas. Binnenzijde dakraam hout, wit. Binnenzijde rondom dakraam
afgetimmerd. Zie tekening.

€ 1.570,00

116-02 .........Indeling zolder
Indeling van de zolder met twee ruimtes en een techniekruimte. De zolder wordt
voorzien van elektra volgens de optietekening, de twee ruimtes worden hierbij
voorzien van vloerverwarming. De dakplaten worden wit uitgevoerd. De wanden
worden uitgevoerd als houtskeletbouw wand, aan beide zijden voorzien van
(behangklare) gipsvezelplaten. Er wordt een drukbalklaag aangebracht welke aan
de onderzijde wordt voorzien van een regelwerk met hierop gipsplaten. Deze
gipsplaten worden wit gespackt. Eventuele dakkapellen en dakramen moeten los
gekozen worden. Zie tekening.  

€ 5.930,00

117 .........Deur vanuit woning naar stallingsruimte
In de keuken zal een deur gemaakt worden die toegang biedt tot de stallingsruimte.
Afmetingen van de deur zijn 930 mm breed en 2315 mm hoog. De deur zal worden
uitgevoerd als een houten buitendeur. Alleen mogelijk i.c.m. de opties
stallingsruimte en een uitbouw van 2400 mm. Zie tekening. (minimaal 60 cm vanuit
achtergevel). 

€ 1.875,00

118 .........Dichte trap van Bg naar 1e etage
De trap wordt voorzien van stootborden. Afwerking conform technische
omschrijving.

€ 300,00

118A .........Dichte trap van 1e etage naar 2e etage
De trap wordt voorzien van stootborden. Afwerking conform technische
omschrijving.

€ 300,00

129-02 .........Bijkeuken, achterzijde van de woning
Verlenging keuken met 2400 mm over een gedeelte van de woning. In de keuken
komt een houten raamkozijn in de buitengevel en de bijkeuken wordt voorzien van
een houten kozijn met deur, kleur conform kleur- en materiaalstaat. Raamkozijn  en
deur voorzien van HR++ isolatieglas. Aantal ventilatieroosters worden toegepast op
basis van de ventilatieberekening. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van
de woning. Bijkeuken voorzien van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande
uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt
met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim.
Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 14.105,00
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130 .........Externe berging 1 meter verbreden € 785,00

131 .........Externe berging 1 meter verlengen € 599,00

132-02 .........Balkon op uitbouw
Op het dak van de uitbouw wordt een metalen lamellenhekwerk geplaatst.  Tevens
wordt het dak voorzien van betontegels van 300 x 300 mm op tegeldragers. Het
houten raamkozijn in slaapkamer 1 wordt groter gemaakt en voorzien van een
draai-kiep raam zodat toegang tot het balkon mogelijk is. zie tekening.

€ 5.450,00

133-02 .........Ongeisoleerde stallingsruimte
Aan de woning wordt een ongeïsoleerde stallingsruimte gebouwd. De fundering zal
conform het advies van de constructeur worden uitgevoerd. De vloer van de
stallingsruimte bestaat uit een in het werk gestorte ongeïsoleerde betonvloer op
zand. De dakconstructie bestaat uit een houten balklaag met houtvezelplaat
ongeïsoleerd en onderzijde verder niet afgewerkt. Bovenzijde van het dak wordt
afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand wordt voorzien van een
aluminium daktrim. Gevels bestaan uit schoon metselwerk aan binnen en
buitenzijde, materialisatie gelijk als woning. Aan de straatzijde wordt een stalen
kanteldeur geplaatst, boven de kanteldeur in de gevel wordt een onderhoudsarm
plaatmateriaal toegepast. Aan de tuinzijde wordt een houten kozijn geplaatst met
daarin houten loopdeur voorzien van glas. Sloten van de kanteldeur en de loopdeur
zijn gelijksluitend met de buitendeuren van de woning. De stallingsruimte wordt
voorzien van wandlichtpunt met schakelaar en een dubbele wandcontactdoos.
Leidingwerk elektra, schakelaar en dubbele wandcontactdoos worden uitgevoerd
als opbouw. Zie tekening. Bij deze optie komt de houten buitenberging te vervallen.

€ 17.260,00

133-02-A .........Bredere stallingsruimte ongeisoleerd
Omschrijving gelijk aan optie 133-02, stallingsruimte echter 50 cm breder. Zie
tekening. Bij deze optie komt de houten buitenberging te vervallen.

€ 20.015,00

134-02 .........Stallingsruimte isoleren
Bij deze optie is de gehele garage geïsoleerd en voorzien van een spouwmuur.
Ook het dak en de vloer en garagedeur worden dan geïsoleerd uitgevoerd
(standaard kanteldeur wordt geïsoleerde sectionaaldeur). Zie tekening. 

€ 9.265,00

134-02-A .........Bredere stallingsruimte isoleren
Omschrijving gelijk aan optie 134-02, stallingsruimte echter 50 cm breder. Zie
tekening. 

€ 10.245,00

135A .........Stallingsruimte opdelen in bijkeuken en keuken
Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een grotere
keuken met bijkeuken (geisoleerd). Om de verdiepingsvloer van de keuken en de
dakvloer van de grotere keuken op te vangen wordt een stalen ligger aangebracht.
De flens van deze ligger komt in het zicht en wordt brandwerend bekleed. Vloer-,
plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Aantal ventilatieroosters worden
toegepast op basis van de ventilatieberekening. Keuken en bijkeuken voorzien van
vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen
kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze
dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Overige materialisering
als woning. Bij deze optie blijft de houten buitenberging gehandhaafd. Zie tekening. 
(deze optie kan alleen gekozen worden icm optie 133)

€ 15.010,00

135B .........Stallingsruimte opdelen in hal en keuken
Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een grotere
keuken en hal (geisoleerd). Om de verdiepingsvloer van de keuken en de dakvloer
van de grotere keuken op te vangen wordt een stalen ligger aangebracht. De flens
van deze ligger komt in het zicht en wordt brandwerend bekleed. Vloer-, plafond-
en wandafwerking als rest van de woning. Aantal ventilatieroosters worden
toegepast op basis van de ventilatieberekening. Keuken en hal voorzien van
vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen
kanaalplaatvloer met daarop een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze
dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Overige materialisering
als woning. Bij deze optie blijft de houten buitenberging gehandhaafd.Zie tekening. 
(deze optie kan alleen gekozen worden icm optie 133) 

€ 14.840,00

135C .........Stallingsruimte opdelen in kantoor(voor) en berging(achter) € 16.460,00
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Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een kantoor en
berging (geisoleerd). Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning.
Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening.
Uitbouw, kantoor en berging wordt voorzien van vloerverwarming. Deur naar
kantoor wordt uitgevoerd als binnendeur met stalen kozijn zonder bovenlicht.
Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop
een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien
van aluminium daktrim. Overige materialisering als woning. Bij deze optie blijft de
houten buitenberging gehandhaafd.Zie tekening. 
(deze optie is alleen te kiezen icm optie 133 en optie 102)

135D .........Stallingsruimte opdelen in kantoor(voor) en berging(achter)
 Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een kantoor en
berging (geisoleerd). Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning.
Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening.
Uitbouw, kantoor en berging wordt voorzien van vloerverwarming. Deur naar
kantoor wordt uitgevoerd als binnendeur met stalen kozijn zonder bovenlicht.
Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop
een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien
van aluminium daktrim. Overige materialisering als woning. Bij deze optie blijft de
houten buitenberging gehandhaafd.Zie tekening.
(deze optie is alleen te kiezen icm optie 133 en optie 103)

€ 17.275,00

135E .........Stallingsruimte opdelen in berging(voor) en kantoor(achter)
 Bij deze optie wordt de ongeïsoleerde stallingsruimte gewijzigd in een kantoor en
berging (geisoleerd). Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning.
Aantal ventilatieroosters worden toegepast op basis van de ventilatieberekening.
Uitbouw, kantoor en berging wordt voorzien van vloerverwarming. Deur naar
kantoor wordt uitgevoerd als binnendeur met stalen kozijn zonder bovenlicht.
Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop
een isolatieplaat afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien
van aluminium daktrim. Berging wordt aan de voorzijde voorzien van geïsoleerde
duoport deuren. Overige materialisering als woning. Zie tekening. Bij deze optie
komt de houten buitenberging te vervallen.
(deze optie is alleen te kiezen icm optie 133 en optie 103)

€ 17.219,00

151 .........Leidingvrije zone in vloer
Prijs per zone per verdieping. Eerst dient er nog een constructieve check plaats te
vinden om zeker te weten of de aangegeven positie mogelijk is. Let op, er worden
geen sparingen gemaakt.

€ 125,00

152 .........Vervallen vensterbank
Prijs voor gehele woning 

-€ 350,00

153-02 .........Vervallen spackwerk begane grond
Spackwerk vervalt voor de gehel begane grond, ook op de wanden van het toilet 

-€ 250,00

154-02 .........Vervallen spackwerk gehele woning
Conform optie 153, maar dan ook op eerste etage inclusief de badkamer (tweede
etage is niet voorzien van spackwerk) 

-€ 500,00

155 .........Next step traptreden
Geef uw trap een geheel eigen gezicht door de traptreden die kleur of structuur te
geven waabij u zich thuis voelt. Er is keuze uit verschillende basiskleuren en
structuren. De treden zijn uitgevoerd in berken multiplex en voorzien van een
ijzersterke, kras- en slijtvaste toplaag van melaminehars. De treden hebben een
voelbare structuur die ervoor zorgt dat ze stroef (antislip) en veilig zijn. Per trap.
Keuze bovenzijde: ........... Keuze onderzijde: ...............

€ 1.415,00

156 .........Designline binnendeuren kozijnen en garnituur
Personaliseer uw woning. Kies uw eigen binnendeuren en garnituren uit de
Designline collectie. Deze keuze maakt u online, inloggevens volgen later.

157 .........Duodeur ongeïsoleerde stallingsruimte
In plaats van standaard kanteldeur

€ 4.079,00

158 .........Duodeur geïsoleerde stallingsruimte
In plaats van standaard sectionaal deur 

€ 2.850,00

159 .........Sectionaaldeur ongeïsoleerde stallingsrumte € 1.599,00
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In plaats van standaard kanteldeur 

160 .........Loopdeur in kanteldeur
in ongeïsoleerde stallingsruimte 

€ 1.750,00

161 .........Loopdeur in sectionaaldeur
In geïsoleerde stallingsruimte 

€ 3.350,00

Keuken200
Er wordt standaard geen keuken geplaatst.

200 .........Keuken casco

201 .........Meerprijs aanpassen installaties tbv ingediende keukentekening

Sanitair en tegelwerk250

250 .........Standaard badkamer

251 .........Casco badkamer 2-kapper
Vervallen standaard sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet. Leidingwerk wordt
afgedopt t.p.v. de ingangspositie. In de badkamer en het toilet wordt geen
afwerkvloer en geen dorpel aangebracht. De vloerverwarming en radiator worden
eveneens niet aangebracht in de badkamer (wordt afgedopt).

-€ 3.000,00

252 .........Meerprijs optionele keuze luxere tegels (maatwerk)

253 .........Meerprijs optioneel sanitair

E-Installatie300

302 .........Extra dubbele wcd (inbouw) € 165,00

304 .........Extra lichtpunt op bestaande schakelaar € 180,00

305 .........Extra lichtpunt op extra schakelaar € 210,00

306 .........Extra lichtpunt tbv inbouwspot op bestaande schakelaar
Exacte positie in het werk kan afwijken van de tekening ivm constructieve redenen
of vloerplaatverdeling. (Sparing 80 mm) 

€ 260,00

307 .........Extra lichtpunt tbv inbouwspot op extra schakelaar
Exacte positie in het werk kan afwijken van tekening ivm constructieve redenen of
vloerplaatverdeling. (Sparing 80 mm)

€ 295,00

308 .........Bedraden en afmonteren loze telefoonleiding
Per stuk 

€ 150,00

309 .........Bedraden en afmonteren loze CAI leiding
Per stuk 

€ 150,00

310 .........Schakelaar aan lichtpunt toevoegen (hotelschakeling) € 175,00

311 .........Extra bedrade en afgemonteerde leiding tbv CAI
Positie zelf aangeven, per stuk 

€ 190,00

312 .........Extra bedrade afgemonteerde leiding tbv telefoon
Maximaal 2 aansluitingen, bij meer is telefooncentrale nodig, levering en montage
via KPN, per stuk

€ 190,00

313 .........Antenne versterker in meterkast
Incl wcd, benodigd bij 3 of meer CAI aansluitingen

€ 295,00

314 .........Complete bedrade en afgemonteerde UTP aansluiting (CAT 5) € 250,00

315 .........Bedraden loze leiding met UTP kabel (CAT 5) € 175,00
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316 .........Extra groep en wcd tbv droger naast wasmachine aansluiting € 390,00

317 .........Aanbrengen loze leiding (inbouw)
Vanaf de meterkast, op aanwijs van de bewoner. De loze leiding is voorzien van
een controle draad. Koper dient plaats en hoogte aan te geven op tekening, per
stuk 

€ 185,00

318 .........Spatwaterdichte enkele wcd op de buitengevel
Bedraad en aangesloten, hoogte circa 60 cm boven vloerpeil 

€ 210,00

319 .........Aansluiting tuinverlichting
Circa 15 m1 grondkabel op rol bij de gevel, schakelaar in meterkast. In verband
met de veiligheid wordt de kabel niet aangesloten in de meterkast, de koper dient
voor ingebruikname zelf zorg te dragen voor aansluiting van de kabel in de
meterkast. Op tekening de betreffende gevel aangeven. 

€ 445,00

320 .........Verplaatsen standaard wcd, loze leiding tv cai, telefoon of lichtpunt
Op tekening aangeven welke doos / lichtpunt het betreft en de plaats en hoogte
waar deze dient te komen. Verplaatsing tot maximaal 1 meter vanaf standaard
punt.

€ 95,00

321 .........Woning EPC 0
Er worden ca. 17 stuks extra zonnepanelen aangebracht. Vermogen per paneel
bedraagt minimaal 290 WattPiek. Exacte mogelijkheden en/of optieprijs is
afhankelijk van onder andere oriëntatie van de woning en overige gekozen opties.
Exacte prijs is maatwerk en moet aangevraagd worden. Genoemde prijs is een
vanafprijs. 

€ 10.750,00

322 .........Zwarte zonnepanelen ipv blauwe zonnepanelen
Met zwart kader, meerprijs per stuk 

€ 85,00

323 .........Elektrische bediening kanteldeur (1 zender) € 995,00

324 .........Elektrische bediening sectionaaldeur (1 zender) € 725,00

325 .........Exra zender tbv bediening deur stallingsruimte € 109,00

326 .........Uitbreiden meterkast bij oveschrijding aantal groepen € 460,00

W-Installatie400

401 .........Buitenkraan met vorstbeveiliging
Positie aan te geven door koper, op geisoleerde gevel, hoogte circa 60 cm boven
vloerpeil. 

€ 525,00

402 .........Riolering en afvoerputje ten behoeve van optie 401 € 465,00

404 .........Verplaatsen wasmachine aansluiting (elektra/water/afvoer)
Naar geisoleerde stallingsruimte of bijkeuken, deze ruimte wordt hierbij voorzien
van natuurlijk ventilatie dmv dakdoorvoer en ventilatierooster in beglazing van de
buitendeur.

€ 825,00

405 .........Thermostaat per ruimte eerste verdieping
Badkamer en slaapkamer 1 t/m 3 

€ 2.250,00

406 .........Vloerverwarming zolder € 1.799,00

407 .........Thermostaat zolder € 525,00

408 .........Thermostaat per ruimte ingedeelde zolder (icm optie 117)
exclusief technische ruimte 

€ 775,00

409 .........Bediening mechanische ventilatie badkamer € 145,00

413 .........Vergroten voorraadvat warm tapwater van 190 liter naar 300 liter € 6.965,00
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Werknummer : C5170453

19 woningen Zuidhorn:Projectomschrijving

Code Omschrijving Keuze Aantal

Meer- en minderwerk | Optielijst

DeadlinePrijs

Twee onder 1 kap:Woningtype

Er wordt een aparte boiler van 300 liter geplaatst een een aparte unit met
elektrische na-verwarmer, expansievat e.d.
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