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18-05-2018 
 
 
Beste belangstellende, 
 
Dank voor uw interesse in Mooi Vredeveld! Er zijn veertien appartementen te verdelen onder de 
potentiële kopers. Voordat u kunt verhuizen moet er veel keuzes worden gemaakt. Hoewel de 
indeling van de appartementen grotendeels vastligt, zijn er toch verschillende opties waarmee u uw 
appartement daadwerkelijk de uwe kunt maken. Om de te maken keuzes omtrent de bouw van uw 
appartement overzichtelijk te houden, hebben wij deze koperskeuzelijst voor u samengesteld.  
 
Voor algemene vragen over de koperskeuzelijst kunt u terecht bij uw makelaar. Zodra er voldoende 
appartementen verkocht zijn (en er zicht is op realisatie) neemt onze kopersbegeleider van Hesco 
Bouw contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens dit gesprek wordt de procedure 
en planning voor de koperskeuzes nader toegelicht. Daarnaast kan de kopersbegeleider bekijken of 
de verschillende meerwerkopties met elkaar gecombineerd mogen worden, om voor u tot de meest 
optimale invulling te komen. 
 
De meerwerkopties gaan voornamelijk over elektra, loodgieterswerk en aansluitingen ten behoeve 
van de keuken. Het sanitair wordt geleverd door Thermonoord te Assen. Voor de keuze van de 
keukeninrichting kunt u terecht bij Raab Karcher te Vriezenveen. 
 
Wij hopen dat wij u op deze manier van nuttige informatie hebben voorzien en wensen u veel 
woonplezier in uw nieuwe (t)huis! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het projectteam van Mooi Vredeveld 
 
BruZan Ontwikkeling 
Lamberink Makelaars 
Hesco Bouw 
 
 
 
 



KOPERSKEUZELIJST
Keuzelijst bouwkundig:
Project: Mooi Vredeveld Assen
Project nummer:
Woningtype:
Bouwnummer:

ANDER UITVOERING DEUR
Keuze uit overzichtslijst deuren hesco bouw, prijzen per deur.

TOTAAL  BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN  €               -   

De optieprijzen zijn inclusief 21% BTW.

In overleg zijn individuele bouwkundige aanpassingen mogelijk.

 €               -    ntb pst

Eh.Code Omschrijving  Prijs  

MW MAATWERK
MW01

Appartement

Aantal  Totaal 

X0A0T



KOPERSKEUZELIJST
Keuzelijst verwarming / loodgieterswerk:
Project: Mooi Vredeveld Assen
Project nummer:
Woningtype:
Bouwnummer:

V.1 HET LEVEREN EN AANBRENGEN VAN EEN WATERONTHARDER  €      1.840,00 pst  €          -   
Een waterontharder voor 1 appartement.

V.5 UITSTORTGOOTSTEEN IN DE BIJKEUKEN  €         691,00 pst  €          -   
Een plaatstalen uitstortgootsteen in de inpandige bijkeuken, met emmerrek en 
mengkraan. Afsluitbaar d.m.v. een stop-/aftapkraan. 

V.6 BUITENKRAAN OP BALKON/TERRAS  €         385,00 pst  €          -   
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan op het balkon of terras.

V.7 SANITAIR EN TEGELWERK IN TOILET EN BADKAMER

Het toilet en de badkamer hebben een standaard keuze in tegelwerk en sanitair, dit 
is te bekijken bij Thermonoord. Bij Thermonoord heeft u natuulijk ook de vrijheid om 
voor andere opties te kiezen, deze zullen naar het standaard sanitair en tegelwerk 
worden verrekend. U kunt terecht bij de showroom van Thermonoord te Assen. U 
zult benadert worden voor een afspraak om een bezoek aan deze showroom te 
maken. Nadat uw keuze bekend is, ontvangt u een offerte waarin eventuele 
bouwkundige - en montageconsequenties zijn verwerkt. Als u akkoord gaat met de 
offerte ontvangt u een orderbevestiging van Thermonoord. Na uw ondertekening en 
retournering wordt deze orderbevestiging opgenomen in de contractstukken. Het 
toilet, sanitair en tegelwerk worden voor oplevering van uw appartement geplaatst. 
Andere leveranciers zijn voor de oplevering niet toegestaan. Bouwkundige 
consequenties zouden indien dit uit keuzes naar voren komt tevens inzichtelijk 
worden gemaakt.

Ander sanitair in toilet en/of badkamer conform offerte Thermonoord.  n.t.b.  €          -   

TOTAAL VERWARMING / WARMWATERVOORZIENING  €          -   

V. VERWARMING / LOODGIETERSWERK

Appartement

Aantal  Totaal Code Omschrijving  Prijs  Eh.



KOPERSKEUZELIJST
Keuzelijst Elektravoorzieningen
Project: Mooi Vredeveld Assen
Project nummer:
Woningtype:
Bouwnummer:

ALGEMEEN
Indien er keuzes gemaakt worden in het installatiewerk die gevolgen hebben 
voor de groepen in de meterkast, dan zullen deze worden doorberekend.

EL.1 EEN EXTRA DUBBELE GEAARDE WANDCONTACTDOOS  €         165,00 st  €             -   
Een extra dubbele geaarde wandcontactdoos. U dient de gewenste plaats op 
tekening aan te geven.

EL.2 LICHTSCHAKELAAR VERVANGEN DOOR DIMMER
De lichtschakelaar vervangen door een dimmer. U dient het betreffende lichtpunt 
op tekening aan te geven.  

EL 2.1 Gloeilampdimmer  €         120,00 st  €             -   
EL.2.2 Halogeendimmer  €         138,00 st  €             -   
EL 2.3 Leddimmer  €         152,00 st  €             -   
EL.3 EEN LOZE LEIDING MET TREKDRAAD  €         125,00 st  €             -   

Een loze leiding met trekdraad. U dient de gewenste plaats op tekening aan te 
geven. 

EL.4 HET BEDRADEN VAN EEN LOZE LEIDING MET UTP/TELEFOON AANSLUITING/CAI  €         138,00 st  €             -   
Het bedraden van een loze leiding met een UTP/telefoon/CAI-aansluiting.

EL.5 EEN BEDRADE LEIDING MET CAI AFGEMONTEERD  €         255,00 st  €             -   
Een bedrade leiding met CAI en afgemonteerd met een CAT5-wandcontactdoos. 
U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven. 

EL.6 EEN BEDRADE LEIDING MET UTP/TELEFOONAANSLUITING AFGEMONTEERD  €         255,00 
Een bedrade leiding met UTP/telefoon en afgemonteerd met een RJ45-
aansluiting (computer) of een telecom-wandcontactdoos. U dient de gewenste 
plaats op tekening aan te geven.

EL.7 EEN EXTRA DRAADLOZE MV-SCHAKELAAR IN DE WOONKAMER/KEUKEN  €         157,00 st  €             -   
Een extra draadloze schakelaar ter plaatse van de lichtschakelaar in de 
woonkamer/keuken t.b.v. het bedienen van de mechanische ventilatie. 
Standaard is er een mechanische ventilatieschakelaar in de keuken en 
badkamer. 

EL.8 EEN EXTRA PLAFONDLICHTPUNT  €         355,00 st  €             -   
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, apart regelbaar. U dient de 
gewenste plaats op tekening aan te geven.

EL.9 VERPLAATSEN ELEKTRAPUNT  €           50,00 st  €             -   
Verplaatsen elektrapunt in de wand buiten een straal van ��±1m het e.e.a. in 
overleg. U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

EL.10 ENKELE GEAARDE SPATWATERDICHTE WANDCONTACTDOOS OP BALKON  €         261,00 st  €             -   
Het aanbrengen van een wandcontactdoos op het balkon. U dient de gewenste 
plaats op tekening aan te geven.

INBOUWSPOT IN PLAFOND
Het aanbrengen van een sparingen tbv spotjes, inclusief boorwerk, op aparte 
schakelaar. U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven. Exclusief 
spotjes.

TOTAAL  ELEKTRAWERKEN  €             -   

MW.EL.
1

 Op Aanvraag pst  €             -   

MW MAATWERK

Code Omschrijving

E ELEKTRAVOORZIENINGEN

Appartement

Aantal  Totaal Eh. Prijs  

X2A0T



KOPERSKEUZELIJST
Keuzelijst keuken:
Project: Mooi Vredeveld Assen
Project nummer:
Woningtype:
Bouwnummer:

Eh.

KEUKEN
De keukeninstallatie  aanpassen naar aanleiding van de door u uitgezochte keuken. Om u 
een indicatie te geven van de kosten zijn hieronder een aantal mogelijke aanpassingen 
weergegeven.

K.1 EEN AANSLUITING T.B.V. EEN OVEN/(COMBI)MAGNETRON  €         261,00 st  €          -   
Een aansluiting t.b.v. de oven en of (combi)magnetron, inclusief extra groep in de 
meterkast. U dient de gewenste plaats met maatvoering op tekening aan te geven.
 

K.2 LOZE LEIDING BEDRADEN T.B.V. CLOSE-IN BOILER IN DE KEUKEN  €         207,00 st  €          -   
Het bedraden van de loze leiding voor een close-in boiler in de keuken. Inclusief een 
extra groep in de meterkast.

K.3 LOZE LEIDING BEDRADEN T.B.V. KOOKTOESTEL IN DE KEUKEN <7360W.  €         210,00 st  €          -   
Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken. Incl. extra 
groep in de meterkast. (2x220V) Geschikt voor inductie of keramische kookplaten 
met een vermogen tot 7360W.

K.4 LOZE LEIDING BEDRADEN T.B.V. KOOKTOESTEL IN DE KEUKEN >7360W.  €         449,00 pst  €          -   
Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken, inclusief  extra 
groep in de meterkast (3x400V). Geschikt voor inductie of keramische kookplaten 
met een vermogen groter dan 7360W.

K.5 EEN EXTRA ENKELE/DUBBELE GEAARDE WANDCONTACTDOOS  €         155,00 pst  €          -   
Het aanbrengen van een extra enkele/dubbele wandcontactdoos, op bestaande 
groep.

K.6 EEN ENKELE/DUBBELE GESCHAKELDE WCD  €         205,00 st  €          -   
Een geschakelde wandcontactdoos (t.b.v. van bijvoorbeeld spotjes). Geschakeld door middel 
van een enkelpolige schakelaar. 

TOTAAL KEUKEN  €          -   

Appartement

Aantal  Totaal 

K.

Code Omschrijving  Prijs  



KOPERSKEUZELIJST

PROJECTGEGEVENS:
Project: Mooi Vredeveld Assen
Projectnummer:
Woningtype:
Bouwnummer:
Datum 1e opmaak:

Status:
Versie:
Datum:
Wijziging: 

PERSOONSGEGEVENS:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer werk:
Telefoonnummer mobiel:
Email adres:

GEKOZEN OPTIES-TOTAALTELLING

Totaal bouwkundig
Totaal loodgieterswerk
Totaal elektrawerken
Totaal keuken
Saldo standaard meerwerk

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW

Koper heeft éénmalig de mogelijkheid om tijdens de bouw op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur 
gezamenlijk met de installateur installatiepunten in de wanden te controleren.
Na deze controle kunnen geen wijzigingen meer doorgevoerd worden.

Geeft hierbij opdracht aan  Hesco Bouw, tot uitvoering van meer-/minderwerk
c.q. wijzigingen zoals aangegeven op dit blad en aangehechte lijst.

Wenst geen aanvullend meer- en minderwerk aan zijn/haar appartement

Aldus getekend ,

Plaats:

Datum:

-€                                                          
-€                                                          

Appartement

Voorlopig

-€                                                          
-€                                                          

-€                                                          

X4A0T
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