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Bouwnummer : ………………            (a.u.b. op elk blad invullen) 

 

Naam   : ………………………………………………………………………… 

Adres   : ………………………………………………………………………… 

Postcode  : ………………………………………………………………………… 

Woonplaats  : ………………………………………………………………………… 

Tel. privé  : ………………………………………………………………………… 

Tel. werk  : ………………………………………………………………………… 

E-mail   : ………………………………………………………………………… 

 

[  ] Geeft hierbij opdracht aan de bouwondernemer, tot uitvoering van  

meer-/minderwerk c.q. wijzigingen zoals aangegeven op de aangehechte lijst. 

 

 

Totaalbedrag meer-/minderwerk* (incl. 21% btw): € …………………………… 

 

(*doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Meer-/minderwerk kan slechts éénmalig ingevuld worden, achteraf wijzigen is niet mogelijk. 
 

[  ] Wenst geen aanvullend meer- en minderwerk aan zijn/haar woning. 

 

Aldus getekend …………………………………………………………………… 

 

d.d. ………………………………… 



KOPERSKEUZELIJST VOOR MEER- EN MINDERWERK 
Project: Assen – 18 appartementen Kolibrie 

Datum: juni 2018   

Bouwnummer: ……………. 

Datum: ………………….…. 

Paraaf koper: ……….….….  Pagina 2 van 11 

 

Algemeen 
Het kopen van een nieuw appartement is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van zo’n beslissing 

spelen ook individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw 

persoonlijke wensen bieden wij u, via deze keuzelijst, de mogelijkheid een aantal wijzigingen ten 

opzichte van de standaard uitvoering te realiseren. 

 

Keuzemogelijkheden 
Deze lijst bestaat uit een aantal vaste keuze-omschrijvingen met bijbehorende prijzen.  

Andere dan in deze lijst genoemde keuzes zijn beperkt en alleen in overleg mogelijk. 

 

Kopersbegeleiding meer en minderwerk 
De kopersbegeleider voor het kopers meer en minderwerk van dit project is dhr G. Hulsman van 

Jansman Bouw. De belangrijkste taken van uw kopersbegeleider zijn: 

• Begeleiding van uw wensen met betrekking tot wijzigingen op basis van de kopers keuzelijst. 

• Het verzamelen en in overzichten vastleggen van alle wijzigingen die door u zijn opgedragen, 

evenals deze wijzigingen samenstellen en geschikt maken voor de uitvoeringsopdrachten. 

 

Jansman Bouw is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 16:30 uur op telefoonnummer 

0572 30 13 03 en via e-mail op g.hulsman@jansman.nl.  

 

Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn via welk telefoonnummer u gedurende de dag bereikbaar 

bent. Indien dit het telefoonnummer op uw werk is, is het handig dat u daar de beschikking heeft over 

kopieën van alle belangrijke contractstukken en tekeningen. Schriftelijke correspondentie is mogelijk, 

maar bij voorkeur per e-mail. 

 

N.B.: Let u er a.u.b. wel op dat u duidelijk uw naam, adres, projectnaam,  

bouwkavelnummer en woningtype vermeldt. 

 
De kopers keuzelijst 
In de keuzelijst 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, die 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 

schop 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. 

 

Aangezien al uw meer- en minderwerkkeuzes een voorbereiding- en/of leveringstijd met zich 

meebrengen, zijn wij genoodzaakt de hieronder vermelde sluitingsdata strikt te hanteren. De exacte 

datum wordt u in het gesprek bij de aannemer aangegeven. 

 

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 uw eerder kenbaar gemaakte keuze. 

 
SLUITINGSTERMIJN VAN DE RUWBOUW  
Circa 5 werkweken voor start bouw. 

U ontvangt schriftelijk bericht minimaal 5 werkweken vooraf aan de start van de bouw. 
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SLUITINGSTERMIJN VAN DE AFBOUW/SHOWROOM (keuze tegels en sanitair)  
Afbouwoptie, bij start van de bouw bekend zijn. 

 
Het invullen van de kopers keuzelijst 
In de optielijst staan alle standaard keuzemogelijkheden met de daarbij behorende prijzen, inclusief 

21% btw, voor uw woning vermeld.  

 

In verband met de planning van het bouwschema is het van groot belang dat u voor de 

sluitingsdatum opdracht voor het uitvoeren van het meer- en minderwerk heeft gegeven. 

 

Nadat wij uw keuzelijst en de offertes van de showroom ontvangen hebben, worden uw 

wensen in een opdrachtbevestiging verwerkt en ontvangt u van ons voor de sluitingsdatum een 

overzicht. Dit overzicht dient door u binnen één week voor akkoord getekend aan ons te worden 

geretourneerd. 

 

Wijzigingen anders dan op de keuzelijst 

• 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) 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 de appartementen 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 inachtneming van het hiervoor gestelde, mogelijk). 

• Veranderingen en wijzigingen e.d. moeten passen binnen het stadium waarin de voortgang 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 de aannemer instemmen met de door 

u gewenste wijziging(en) of deze afwijzen. Ook hier geldt dat de fase waarin het bouwproces verkeert 

medebepalend is of de gevraagde wijziging kan worden gehonoreerd. 

 

Bij instemming ontvangt u een individuele offerte 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), vragen wij u een 

voor akkoord getekend exemplaar voor de genoemde sluitingsdatum te retourneren aan de 

kopersbegeleider. De teruggezonden geaccordeerde offerte is uw opdracht voor de gewenste 

wijziging(en). 

 

Het gesprek, de individuele tekeningen en opdrachtbevestiging 
Een nieuwbouwappartement brengt met zich mee dat u in een relatief korte tijd heel veel beslissingen 

moet nemen. Beslissingen die vaak, zowel financieel als voor uw toekomstige woonplezier, 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 in een 

weloverwogen persoonlijke keuze voor uw appartement, evenals het beantwoorden van vragen over 

uw appartement. Vooral indien u wijzigingen wilt aanbrengen in uw appartement die niet vallen 

binnen het standaard aangeboden meerwerk is, gezien onze uitgebreide kennis en ervaring op het 
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gebied van nieuwbouw woningen en appartementen, dit gesprek de mogelijkheid om de haalbaarheid 

van uw wensen te toetsen. 

 

Het 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 kopers keuzelijst, die u thuis heeft kunnen invullen, 

worden tijdens het gesprek behandeld en na het gesprek op tekening en in de opdrachtbevestiging 

verwerkt, die als zijnde “definitief” schriftelijk door ons aan u worden bevestigd. 

 

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 belangrijk dat u nauwkeurig controleert of al uw meerwerk-wensen op correcte wijze in 

bovengenoemde stukken zijn verwerkt. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan zo spoedig mogelijk 

contact met ons op! 
  

De locatie 
Het persoonlijke gesprek met uw kopersbegeleider vindt plaats bij Jansman Bouw, geadresseerd aan 

de Luttenbergerweg 20 te Luttenberg. 

 

Indien u geen gebruik wenst te maken van de optielijst 
In dat geval vragen wij u uitdrukkelijk om het opdrachtformulier toch volledig ingevuld aan ons te 

retourneren (in ieder geval kleurkeuzes voor tegelwerk). 

Indien de opdrachtbevestiging en eventueel aanvullende meerwerkoffertes niet voor akkoord 

ondertekend op de genoemde sluitingsdatum/beslisdatum in ons bezit zijn, wordt de woning afgewerkt 

met het standaard afwerkingspakket zoals dit omschreven is in de verkoopdocumentatie. 

 

Keuken 
Uw woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken. U bent vrij in de keuze van 

keukenleverancier. Het verdient wel aanbeveling om tijdens het bezoek aan de keukenleverancier 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 leverancier krijgt pas na de oplevering de 

gelegenheid om de keuken te plaatsen. Met betrekking tot het installatiewerk heeft u de volgende 

mogelijkheden: 

 

Installatiewerk ná oplevering 
U voert de aanpassingen van het installatiewerk zelf uit. De woning wordt opgeleverd met het 

leidingwerk van de keuken afgedopt op de standaard plaatsen, conform de verkoopdocumentatie. 

 
Installatiewerk vóór oplevering 
U laat de aanpassingen van het installatiewerk realiseren door Jansman Bouw 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 meerwerk-overzicht 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. 
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Heeft u opdracht gegeven voor het aanpassen van het installatiewerk, dan zal  

Jansman Bouw zorgen dat voor de oplevering van het appartement de aanpassingen van het 

leidingwerk in de keuken gerealiseerd zijn. Uw keukenleverancier kan dan na de oplevering van het 

appartement de keuken leveren en monteren.  

 

Eisen/ Aandachtspunten voor de keukenleverancier 
De keukenofferte moet voldoen aan de volgende punten: 

• Offerte inclusief aanzichttekening en plattegrond van de keuken. 

• Overzicht van de installatietechnische aansluitpunten inclusief de aansluitwaarden en eventueel 

vereiste extra groep voor de diverse apparatuur. De installateur zal nagaan of er voor het geheel 

extra groepen noodzakelijk zijn. 

• De keukenleverancier moet alle door u gewenste aansluitpunten op de tekening vermelden, dus 

ook de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik inclusief alle standaardpunten (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. 

• De keuken moet te allen tijde ter plaatse worden ingemeten voordat deze wordt besteld. Hiervoor 

kan een afspraak worden gemaakt met de uitvoerder. De maatvoering op de tekeningen in de 

verkoopdocumentatie is de ruwbouw-maatvoering excl. wandafwerking. 

 

Algemene opmerking 
Indien u bij het vervallen van de sluitingsdatum de aannemer 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 INSTALLATIEWERK KEUKEN       

Circa 3 weken na het realiseren van de vloer van desbetreffend appartement 
 
Sanitair en tegelwerk 
Het standaard tegelwerk en gedetailleerde informatie over het toe te passen sanitair kunt u bezichtigen 

bij BMN te Nijverdal. Nadat u het gesprek heeft gehad met de kopersbegeleider wordt u door 

dhr. B. Filart benaderd om een afspraak te maken om eventuele wensen voor wat betreft sanitair en 

tegelwerk te bespreken. 

 

Bezoek aan de showroom 
Bij het bezoeken van de showroom verzoeken wij u het volgende in acht te nemen: 

 

Het staat u vrij vooraf alvast een kijkje in de showroom te nemen. De medewerkers willen u uiteraard 

graag te woord staan, maar houdt u er wel rekening mee dat een gesprek toch al gauw enkele uren in 

beslag neemt.  

Het is de bedoeling dat u vooraf een afspraak maakt met de showroom.  

U krijgt hier een persoonlijk advies met betrekking tot het sanitair en het tegelwerk. Uw wensen 

worden vertaald in een offerte, eventueel met bijbehorende tekening(en).  

 

De sluitingstermijnen: 
Ondanks dat wij u zo veel mogelijk tijd ter beschikking willen stellen met betrekking tot de 

uiteindelijke keuze van uw sanitair, hanteren wij een sluitingstermijn. Voor het einde van de 

sluitingstermijn moet u akkoord zijn gegaan met de sanitair offerte. Ook nu wordt de onderstaande 

einddatum strikt gehanteerd, om de voortgang van de bouw niet in gevaar te brengen. 
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SLUITINGSTERMIJN SANITAIR en TEGELWERK     
  

Circa 3 weken na het realiseren van de vloer van desbetreffend appartement 
 

Geringe afwijkingen en kleurnuances van producten 
Bij de in de verkoopbrochure omschreven producten wordt uitgegaan van een standaard product, 

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 erop attent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele 

kleurnuances die ontstaan door het gebruik van verschillende materiaalsoorten (kunststof, keramiek, 

plaatstaal e.d.). 

 

Indien er in deze keuzelijst verschillen staan ten opzichte van de verkoopdocumentatie geldt hetgeen 

in de verkoopdocumentatie staat vermeld. 

 

Alle genoemde maten zijn “circa-maten”, de gegeven maten kunnen dus afwijken in de praktijk. 

 

De spelregels voor het invullen van de kopers keuzelijst 

• Op de lijst en op elke tekening vermeldt u het bouwnummer en uw naam, adres en de datum. 

• Met de kopersbegeleider loopt u de keuzelijst door. Samen met hem kruist u op de lijst aan welke 

optie(s) u kiest. 

• Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst getekend heeft, ontvangt u van de kopersbegeleider 

G. Hulsman van Jansman Bouw een uitnodiging voor het bespreken van de kopers keuzelijst. Daar 

waar de tekst verwijst naar een tekening, dient u zelf aan te geven waar u bijvoorbeeld uw extra 

wandcontactdoos wilt hebben; de maatvoering is ter indicatie. U kunt hiervoor kopieën maken van 

de tekeningen. Daarbij vermeldt u het bijbehorende nummer dat op de kopers keuzelijst 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 eventueel bezoek aan de showroom voor het sanitair en tegelwerk met u besproken. Met 

de desbetreffende medewerker bespreekt u dan uw wensen ten aanzien van het sanitair en het 

tegelwerk. 

• 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 de onderaannemers en voor de 

facturering. 

• Reeds in opdracht gegeven opties kunnen hierna niet meer worden gewijzigd of komen te 

vervallen. 

 

Verder zijn er voor u nog enkele belangrijke zaken om te weten. 

• Wij verzoeken u vriendelijk uw vragen schriftelijk of per e-mail te richten aan de kopersbegeleider 

van Jansman Bouw. 

• Graag op al uw correspondentie de projectnaam en uw bouwnummer vermelden. 

• Werkzaamheden die door u, of in uw opdracht, na de oplevering worden uitgevoerd, vallen 

uiteraard buiten de garantie. 

• De bedragen op de kopers keuzelijst zijn in euro’s vermeld, inclusief de wettelijk verschuldigde 

btw. 
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• In verband met de veiligheidsvoorschriften en de garantiebepalingen die wij graag na willen 

komen, is het niet mogelijk dat u zelf vóór de oplevering in het appartement gaat werken. 

 

Betaling 
Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk geldt volgens de koop-/aannemings-              

overeenkomst de volgende termijnregeling: 

• Eerste termijn: 25% van het totaalbedrag bij opdracht. Deze termijn is een tegemoetkoming in de 

voorbereidingskosten van het meer- en minderwerk. 

• Tweede en laatste termijn: 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk, in ieder geval 

voor oplevering te voldoen. 

 

Ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst door de koper, laat onverlet de 

gehoudenheid van de koper de kosten van het opgedragen meer- en minderwerk, indien en voor 
zover daaraan reeds op enigerlei wijze uitvoering is gegeven, alsmede de eventuele kosten van 

het ongedaan maken ervan te vergoeden.  
 

Op deze meer- en minderovereenkomst is de SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) 

garantie- en waarborgregeling van toepassing.  

 

De facturen voor het opgedragen meer- en minderwerk worden u door WVG Ontwikkeling gemaild. 

Betaling dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. 

 

Tenslotte 
Door de koper aangebrachte wijzigingen in deze lijst vertegenwoordigen geen enkele rechtsgeldigheid, 

en kunnen derhalve niet in behandeling/uitvoering worden genomen. 

 

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw. De prijzen zijn geldig tot en met de oplevering. 

 

 

Meppel, juni 2018 

 

 

WVG Ontwikkeling 
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Koperskeuzelijst 

Ruwbouw 
 

De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% btw.  
 

Code Omschrijving Prijs (€) Eh. Beperkte 

garantie 

Op 

tekening 

Aantal 

       

A ALGEMEEN 
 

     

       

A110 Het aanpassen van binnendeuren- en kozijnen. 
De standaard binnendeuren- en kozijnen kunnen aangepast 

worden. Hierbij zijn keuze-mogelijkheden voor andere 

deurmodellen, invullingen met (speciaal)glas en/of panelen.  

Ook kunt u ander deurbeslag (schilden en klinken) kiezen. 

Vraag naar de mogelijkheden bij de aannemer. 

 

Keuze,  vraag 

het bij de 

aannemer 

    

 Afbouwoptie, bij start van de bouw bekend zijn.      

       

E ELEKTRAVOORZIENINGEN 
 

     

 Ruwbouwoptie, 5 werkweken voor start bouw bekend 
zijn. 

     

E200 Extra lichtpunt op bestaande schakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een extra lichtpunt. Dit 

lichtpunt wordt gelijktijdig geschakeld met een bestaande 

schakelaar (in dezelfde ruimte). 

 

150,00 stuk   ......... 

E210 Extra lichtpunt op aparte schakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een extra lichtpunt. Dit 

lichtpunt wordt geschakeld met een aparte schakelaar. 

 

210,00 stuk    

E220 Verplaatsen plafondlichtpunt: 
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde 

ruimte. 

Info: 

De centraaldoos wordt niet verwijderd, dit i.v.m. het 

verdelen van het elektra. De centraaldoos zal worden 

afgewerkt met een sierdeksel. 

 

115,00 stuk   ......... 

L LOODGIETERSWERKEN 
 

     

       

S SANITAIR 
 

     

  

Ruwbouwoptie, 5 werkweken voor start bouw bekend 
zijn. 

     

S310 Optie ligbad: 
Kunststof ligbad (basismodel) met afmeting 0,70 x 1,80 

meter. Het bad komt op de plaats van de douchehoek 

waarbij de douchcombinatie komt te vervallen. 

Douchegarnituur/kraan volgens basis uitgangspunten. 

Op 

uitdrukkelijke 

wens is dit 

mogelijk in 

overleg met 

aannemer 

 

pst   
……

……. 

S320 Plaatstalen uitstortgootsteen in berging in het appartement 

voorzien van een tappunt met koud water. 
570,00 Stuk    
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Leidingwerk is deels opbouw op de wand. 

Exclusief afwerking als wandtegels.  

 

S330  Plaatstalen uitstortgootsteen in berging in het appartement 

voorzien van een tappunt met warm en koud water. 

Leidingwerk is deels opbouw op de wand. 

Exclusief afwerking als wandtegels.  

 

645,00 stuk    

 
 

Algemene keuzelijst Afbouw 

   

   

   

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw. 

 

Code Omschrijving Prijs Eh. Beperkte 

garantie 

Op 

tekening 

Aantal 

       

E ELEKTRAVOORZIENINGEN 
 

    .......... 

 Afbouwoptie, bij start van de bouw bekend zijn.      

E100 Dubbele wandcontactdoos met randaarde in de woning: 
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele 

wandcontactdoos met randaarde in de woning. 

 

150,00 stuk    

E110 Enkele wandcontactdoos (aparte groep): 
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele 

wandcontactdoos met randaarde in de woning. Deze 

wandcontactdoos zal in de meterkast worden aangesloten op 

een aparte groep (230V). 

 

295,00 stuk    

E130 Kookgroep 2*220v Perilex op aparte groep 
Het leveren en aanbrengen van een inbouw Perilex wcd ten 

behoeve van elektrisch koken inclusief aanpassing in de 

meterkast 

 

450,00 stuk    

E140 Wandlichtpunt op bestaande schakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een 

bestaande schakelaar 

 

150,00 stuk    

E150 Wandlichtpunt op aparte schakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een 

aparte schakelaar 

 

210,00 stuk    

E170 Halogeendimmer 
Het leveren en aanbrengen van een halogeendimmer i.p.v. de 

standaard schakelaar  

 

145,00 stuk    

E180 LED Dimmer 
Het leveren en aanbrengen van een LED dimmer i.p.v. de 

standaard schakelaar. 

 

170,00 stuk    

E190 Verplaatsen wandcontactdoos: 
Het verplaatsen van een wandcontactdoos. 

 

70,00 stuk    

E200 Wandlichtpunt: 
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt 

(exclusief armatuur) en schakelaar. 

 

 

210,00 

 

 

stuk 
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E210 Verplaatsen schakelaar: 
Het verplaatsen van een schakelaar. 

 

70,00 stuk    

E220 Wisselschakelaar: 
Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar, zodat de 

aangegeven schakelaars uitgevoerd worden als 

wisselschakelaar. 

 

145,00 stuk    

 

 

E230 

 
 
Aansluitpunt KPN: 
Het vanaf de meterkast leveren, aanbrengen en bedraden met 

een standaard vieraderige telefoonkabel (geen RJ45) van een 

telefoonaansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil.  

In de meterkast wordt de telefoonaansluiting niet aangesloten 

op de dienstleiding van de KPN. 

 

 

 

270,00 

 

 

stuk 
   

E240 Aansluitpunt CAI: 
Het vanaf de meterkast leveren, aanbrengen en bedraden van 

een CAI-aansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil. Exclusief 

mogelijk noodzakelijke antenneversterker. In de meterkast 

wordt de CAI-aansluiting niet aangesloten op de dienstleiding. 

U dient zelf zorg te dragen voor een abonnement op het 

systeem. 

 

270,00 stuk    

E250 Loze leiding: 
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, voorzien 

van einddoos en controledraad, niet afgemonteerd. 

 

165,00 stuk    

E260 Loze leiding bedraden t.b.v. KPN: 
Het vanaf de meterkast bedraden van een loze leiding met een 

standaard vieraderige telefoonkabel (geen RJ45) van een 

telefoonaansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil. In de 

meterkast wordt de telefoonaansluiting niet aangesloten op de 

dienstleiding van de KPN. 

 

135,00 stuk  √ .......... 

E270 Loze leiding bedraden t.b.v. CAI: 
Het vanaf de meterkast bedraden van een loze leiding met een 

CAI-aansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil. Exclusief 

mogelijk noodzakelijke antenneversterker. In de meterkast 

wordt de CAI-aansluiting niet aangesloten op de dienstleiding. 

U dient zelf zorg te dragen voor een abonnement op het 

systeem. De leiding wordt bedraad met een coax 12 kabel. 

 

135,00 stuk  √ .......... 

T TEGELWERK 
 

    .......... 

 Afbouwoptie, bij start van de bouw bekend zijn.      

T300 Wandtegels tot plafond in toilet: 
Hierbij wordt het standaard wandtegelwerk ter plaatse van 

toilet aangebracht tot het plafond. Inclusief vervallen van het 

spuitwerk op de wanden. 

 

650,00 Pst   .......... 

T310 Wandtegels tot plafond in badkamer: 
Hierbij wordt het standaard wandtegelwerk ter plaatse van de 

badkamer aangebracht tot het plafond. Inclusief vervallen van 

het spuitwerk op de wanden. 

 

695,00 Pst   .......... 

A Afbouw 
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 Afbouwoptie, bij start van de bouw bekend zijn.      

       

A100 Extra schuifdeurkozijn met schuifdeur in de wand van 

slaapkamer 1 naar badkamer.  

Keuzemogelijkheid bij koopwoningen, appartement, 

1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,17 en 18. Schuifdeur komt in de wand, 

waar opening naar badkamer zit. Schuifdeur in de wand 

exclusief geluidswerende voorzieningen, of maatregelen. Wand 

is daarmee niet geluidswerend. 

 

2.180,=     

       

A110 Extra schuifdeurkozijn met schuifdeur in de wand van 

slaapkamer 1 naar badkamer 

Keuzemogelijkheid bij koopwoningen, appartement, 

1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,17 en 18. 

Wand is daarmee niet geluidswerend. 

 

2.180,=     

A120 Extra kozijn met deur van slaapkamer 1 naar woonkamer (bij 

de appartementen met een inpandig balkon)  

Keuzemogelijkheid bij koopwoningen, appartement, 4, 5, 9, 10, 

14 en 15  

Wand is daarmee niet geluidswerend. 

Aandachtspunt ruimtelijke indeling slaapkamer. 

 

545,=     

A130 Extra schuifdeurkozijn met schuifdeur in de wand van 

slaapkamer 1 naar woonkamer (bij de appartementen met een 

inpandig balkon) 

Keuzemogelijkheid bij koopwoningen, appartement, 4, 5, 9, 10, 

14 en 15 

Wand is daarmee niet geluidswerend. 

Aandachtspunt ruimtelijke indeling slaapkamer. 

 

2.180,=     

       

A150 Het leveren en aanbrengen van zonwering (screens). Hiervoor 

wordt t.z.t. een projectmatige aanbieding gemaakt. 

 

PM     

 


