
10 woningen Vries:Projectomschrijving

Woningtype : Type A, A1 en A2

Code Omschrijving 

Optielijst

Prijs incl. BTW

Datum : 15-03-2022

Woningtype

Gevel en dak02

Kozijn met dubbele openslaande deuren02.01
Het realiseren van dubbele openslaande deuren naar de tuin in plaats van een enkele
deur. 

1.850,00€

Hefschuifpui02.02
Het realiseren van een 4-delige hefschuifpui naar de tuin in plaats van een enkele deur.
De buitenste 2 delen zijn vast, de middelste 2 delen schuiven naar beiden weerszijden.
De schuifdelen zijn aan de binnenzijde voorzien van een hendel, aan de buitenzijde
bevindt zich een greepkom. De schuifpui is aan de binnenzijde voorzien van een slot. 

5.200,00€

Luifel02.03
Het plaatsten van een kunststof luifel boven de voordeur, afmeting circa
1300x600x200mm (lxbxh). De kleur van de luifel is gelijk aan de kleur van de voordeur,
RAL7038. De luifel wordt aan de zijkant voorzien van een spuwer tbv de waterafvoer. 

1.500,00€

Carport02.04
Het realiseren van een carport ter plaatse van de opstelplaats van de auto. De carport
bestaat uit een houten balklaag tussen het metselwerk, welke aan de bovenzijde wordt
voorzien van een houten beplating en dakbedekking. De onderzijde is onafgewerkt.
Aan de voorzijde wordt de carport voorzien van een volkern boeideel en een aluminium
daktrim. De carport heeft een eigen hemelwaterafvoer en een noodoverstort
voorziening. De vrije hoogte onder de carport bedraagt circa 2480mm.
Ten behoeve van deze optie wordt een recht van inbalking gevestigd in de
leveringsakte (het recht om de balklaag tegen de muur van de naast gelegen woning te
bevestigen).

7.300,00€

Binnenafwerking03

inloopkast slaapkamer 103.01
In slaapkamer 1 wordt een kastruimte gerealiseerd door plaatsing van een extra wand
lengte ca. 2000mm. De kastruimte wordt voorzien van een plafondlichtpunt met
schakelaar. De elektrapunten in de slaapkamer worden verplaatst conform tekening.

995,00€

Dichte trap ipv open trap03.05
De trap wordt voorzien van stootborden. De treden en stootborden (boven en
onderzijde) worden voorzien van grondverf en niet nader afgewerkt.

485,00€

Afschilderen trapbomen, hekjes en leuning03.06
De trapbomen, hekjes en leuning worden afgeschilderd in RAL 9010.

950,00€

Afschilderen open traptreden03.07
De treden van de trap worden rondom afgeschilderd in RAL 9010. 

175,00€

Afschilderen dichte trap03.08
De treden en stootborden van de trap worden rondom afgeschilderd in RAL 9010. 
Deze optie is alleen mogelijk icm optie 03.05.

325,00€

Realiseren 3e slaapkamer03.10
Op de verdieping wordt een 3e slaapkamer gerealiseerd. Het kozijn aan de patiozijde
wordt voorzien van een draaikiepraam. De extra binnenwanden worden uitgevoerd in
cellenbeton. De extra slaapkamer wordt voorzien van een standaard kozijn met
bovenlicht voorzien van glas en een standaard opdekdeur voorzien van loopslot. Via de
online-deurenmodule kan optioneel een ander kozijn-/deur-/beslag-type gekozen
worden (optie KPK.BNR).  Beide slaapkamers zijn voorzien van een schakelaar met
plafondlichtpunt, 2 dubbele wandcontactdozen, een ruimtethermostaat en een
toevoerventiel ten behoeve van de mechanische ventilatie. Posities installatiepunten
conform tekening.

3.750,00€
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Realiseren 3e slaapkamer en extra badkamer verdieping03.12
Op de verdieping wordt een 3e slaapkamer gerealiseerd. Het kozijn aan de patiozijde
wordt voorzien van een draaikiepraam. Tevens wordt er een extra badkamer op de
verdieping gerealiseerd. De extra binnenwanden worden uitgevoerd in cellenbeton. De
extra slaapkamer wordt voorzien van een standaard kozijn met bovenlicht voorzien van
glas en een standaard opdekdeur voorzien van loopslot. De extra badkamer wordt
voorzien van een standaard kozijn met bovenlicht voorzien van glas en een standaard
opdekdeur voorzien van vrij- en bezetslot. Via de online-deurenmodule kan optioneel
een ander kozijn-/deur-/beslag-type gekozen worden (optie KPK.BNR). Onder de
badkamerdeur wordt een dorpel aangebracht. 
Beide slaapkamers zijn voorzien van een schakelaar met plafondlichtpunt, 2 dubbele
wandcontactdozen, een ruimtethermostaat en een toevoerventiel ten behoeve van de
mechanische ventilatie. 
In de badkamer wordt een plafondlichtpunt met schakelaar, een wandlichtpunt met
schakelaar, een ruimtethermostaat, een enkele wandcontactdoos en een aardpunt tpv
de wastafel aangebracht. Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt een
afzuigventiel in de wand aangebracht. Posities installatiepunten conform tekening. De
badkamer wordt afgewerkt conform de standaard badkamer. De beglazing van het
buitenkozijn is standaard voorzien van blank glas, tenzij gekozen wordt voor optie
03.12a.

12.750,00€

Mat glas i.p.v. blank glas in de badkamer optie 03.1203.12A
Het badkamerkozijn op de verdieping wordt voorzien van mat glas.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 03.12.

125,00€

Verplaatsen binnendeur03.40
De elektrapunten naast de deur worden mee verplaatst.

90,00€

Wijzigen draairichting binnendeur03.41
De elektrapunten naast de deur worden mee verplaatst. 

90,00€

Extra deur in de badkamer03.45
Het opnemen van een extra kozijn met bovenlicht voorzien van opdekdeur tussen de
hal en de badkamer. De exacte positie kan in overleg met de projectshowroom worden
bepaald. Onder de deur wordt een dorpel aangebracht.
In de hal wordt naast het extra kozijn een extra schakelaar tbv het plafondlichtpunt in
de badkamer aangebracht. Nadat deze deur is toegevoegd aan de online
deurenmodule, kan optioneel een ander kozijn-/deur-/beslag-type gekozen worden
(optie KPK.BNR). 

425,00€

Draaideur in plaats van schuifdeur in de badkamer03.57
Het opnemen van een standaard binnenkozijn met bovenlicht voorzien van opdekdeur
in de badkamer in plaats van een schuifdeur. De exacte positie kan in overleg met de
projectshowroom worden bepaald. Onder de deur wordt een dorpel aangebracht.
Nadat deze deur is toegevoegd aan de online deurenmodule, kan optioneel een ander
kozijn-/deur-/beslag-type gekozen worden (optie KPK.BNR). 

-620,00€

Vensterbanken uitvoeren in Titano MI ipv Bianco C (type A)03.65 125,00€

Vensterbanken uitvoeren in Titano MI ipv Bianco C (type A1 en A2)03.66 130,00€

Vensterbanken uitvoeren in hardsteen MI ipv Bianco C (type A)03.67 125,00€

Vensterbanken uitvoeren in hardsteen MI ipv Bianco C (type A1 en A2)03.68 130,00€
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Gegalvaniseerd krimpwapeningsnet begane grond03.70
Indien u na oplevering een tegelvloer (buiten de sanitaire ruimten) of een gladde
gehechte vloerafwerkingen zoals een gietvloer gaat aanbrengen, adviseren wij u een
gegalvaniseerd krimpwapeningsnet in de cementdekvloer op te laten nemen om de
kans op scheurvorming tot een minimum te beperken. 
Wanneer u dergelijke vloerafwerking wilt gaan aanbrengen adviseren wij u zich te laten
informeren door een vloerleverancier omtrent de mogelijkheden en de
garantievoorwaarden waaronder deze vloer aangebracht zal worden.

1.175,00€

Gegalvaniseerd krimpwapeningsnet verdieping03.71
Indien u na oplevering een tegelvloer (buiten de sanitaire ruimten) of een gladde
gehechte vloerafwerkingen zoals een gietvloer gaat aanbrengen, adviseren wij u een
gegalvaniseerd krimpwapeningsnet in de cementdekvloer op te laten nemen om de
kans op scheurvorming tot een minimum te beperken. 
Wanneer u dergelijke vloerafwerking wilt gaan aanbrengen adviseren wij u zich te laten
informeren door een vloerleverancier omtrent de mogelijkheden en de
garantievoorwaarden waaronder deze vloer aangebracht zal worden.

665,00€

Geruit glasweefselbehang begane grond en overloop03.80
Het aanbrengen van geruit glasweefselbehang met sauswerk (kleur RAL9010) in de
entreehal, trapopgang, overloop, woonkamer/keuken en slaapkamer 1. 
In de ruimtes waar behang aangebracht wordt, worden ook de aftimmeringen van de
buitenkozijnen afgeschilderd. De onderste 5 cm van de wand wordt niet afgewerkt met
behang. Er wordt uitgegaan van een afwerking met een plint (door koper na
oplevering).

Het aanbrengen van behang in de wasruimte en/of techniekruimte kan aanvullend
gekozen worden (op aanvraag). Indien gekozen wordt voor een indelingsvariant is er
afwijkende meerprijs van toepassing (op aanvraag).

3.210,00€

Geruit glasweefselbehang slaapkamer 203.81
Het aanbrengen van geruit glasweefselbehang met sauswerk (kleur RAL9010) in
slaapkamer 2.
De aftimmeringen van de buitenkozijnen in slaapkamer 2 worden ook afgeschilderd. De
onderste 5 cm van de wand wordt niet afgewerkt met behang. Er wordt uitgegaan van
een afwerking met een plint (door koper na oplevering). Indien gekozen wordt voor een
indelingsvariant is er afwijkende meerprijs van toepassing (op aanvraag).

1.170,00€

Glad vliesbehang begane grond en overloop03.85
Het aanbrengen van glad vliesbehang met sauswerk (kleur RAL9010) in de entreehal,
trapopgang, overloop, woonkamer/keuken en slaapkamer 1. 
In de ruimtes waar behang aangebracht wordt, worden ook de aftimmeringen van de
buitenkozijnen afgeschilderd. De onderste 5 cm van de wand wordt niet afgewerkt met
behang. Er wordt uitgegaan van een afwerking met een plint (door koper na
oplevering).

Het aanbrengen van behang in de wasruimte en/of techniekruimte kan aanvullend
gekozen worden (op aanvraag). Indien gekozen wordt voor een indelingsvariant is er
afwijkende meerprijs van toepassing (op aanvraag).

5.100,00€

Glad vliesbehang slaapkamer 203.86
Het aanbrengen van glad vliesbehang met sauswerk (kleur RAL9010) in slaapkamer 2.
De aftimmeringen van de buitenkozijnen in slaapkamer 2 worden ook afgeschilderd. De
onderste 5 cm van de wand wordt niet afgewerkt met behang. Er wordt uitgegaan van
een afwerking met een plint (door koper na oplevering). Indien gekozen wordt voor een
indelingsvariant is er afwijkende meerprijs van toepassing (op aanvraag).

1.775,00€
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ShowroomLuxe binnenkozijnen-, deur(en) en/of afwijkend deurbeslagKPK.BNR
Leveren en monteren van luxe binnenkozijnen, -deuren en/of afwijkend deurbeslag
zoals gekozen via de site 'koperskeuze.nl' van BPZ.
U kunt inloggen op deze site via uw persoonlijke online woningdossier.
NB: Indien u kiest voor een kozijn zonder bovenlicht, zijn krimpscheuren in de wand
boven het kozijn niet uit te sluiten.

OfferteLuxe schuifdeur en/of afwijkend deurbeslag ter plaatse van de badkamerSCHUIF.BNR
Leveren en monteren van een luxe schuifdeur en/of afwijkend deurbeslag ter plaatse
van de badkamer.
Meerprijzen conform de schuifdeurbrochure van BPZ.

Installatie04

Verplaatsen elektrapunt04.00
Let op bij het verplaatsen van een plafondlichtpunt: 
- In verband met de vloerplaten kan de op tekening aangegeven positie in de praktijk
afwijken, ook als deze gemaatvoerd is.
- Verplaatsingen van plafondlichtpunten zijn alleen mogelijk binnen een afstand van ca.
1,5 meter van het oorspronkelijk punt.

40,00€

Extra buitenlichtpunt met schakelaar04.01
Extra buitenlichtpunt tegen de buitengevel, bedienbaar met een eigen schakelaar in de
woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard buitenlichtpunt(en)
aangebracht tenzij anders aangegeven.

215,00€

Extra buitenlichtpunt zonder schakelaar04.02
Extra buitenlichtpunt tegen de buitengevel, bedienbaar via een bestaande schakelaar
in de woning. Het lichtpunt wordt op gelijke hoogte met de standaard
buitenlichtpunt(en) aangebracht tenzij anders aangegeven.

175,00€

Extra plafondlichtpunt met schakelaar04.03
Extra plafondlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar.
In verband met de vloerplaten kan de aangegeven positie op tekening in de praktijk
afwijken, ook als deze gemaatvoerd is.

215,00€

Extra plafondlichtpunt zonder schakelaar04.04
Extra plafondlichtpunt, bedienbaar via een bestaande schakelaar.
In verband met de vloerplaten kan de aangegeven positie op tekening in de praktijk
afwijken, ook als deze gemaatvoerd is.

175,00€

Wandlichtpunt met schakelaar04.05
Wandlichtpunt, hoogte 1600+ tenzij anders aangegeven, bedienbaar met een eigen
schakelaar. 

215,00€

Wandlichtpunt zonder schakelaar04.06
Wandlichtpunt, hoogte 1600+ tenzij anders aangegeven, bedienbaar via een
bestaande schakelaar. 

175,00€

Extra schakelaar04.07
Bestaand lichtpunt met een extra schakelaar bedienbaar maken. 
De standaard enkelpolige schakelaar wordt gewijzigd in een wisselschakelaar en er
wordt een extra wisselschakelaar geplaatst op positie naar keuze.

200,00€

Universele dimmer in plaats van schakelaar04.08
Standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt wijzigen in een dimmer (maximaal
100VA).
In het geval van een wisselschakelaar (2 schakelaars voor eenzelfde lichtpunt), wordt 1
wisselschakelaar vervangen door een dimmer. Het dimmen van het betreffende
lichtpunt kan dus op 1 positie.

285,00€
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Bewegingsmelder in plaats van standaard schakelaar04.09
Bewegingsmelder in plaats van standaard schakelaar. 
Deze bewegingsmelder is geschikt voor LED, TL-buis/ spaarlamp, 230V
gloeilamp/halogeen, gewikkelde laagvolttrafo.

445,00€

Dubbele wandcontactdoos buiten (spatwaterdicht)04.10
Dubbele spatwaterdichte inbouw wandcontactdoos aan de buitengevel (hoogte circa
300 mm tenzij anders aangegeven). 
De kleur wordt afgestemd op de kleur van het metselwerk, voorzover mogelijk binnen
de standaard beschikbare kleuren van de leverancier. 
De wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene groep.

325,00€

Grondkabel achtertuin 15 meter04.11
Het leveren en aanbrengen van een grondkabel op rol met 15 meter overlengte, ten
behoeve van bijvoorbeeld tuinverlichting.
De kabel wordt geschakeld met een schakelaar naast de schakelaar van het
buitenlichtpunt.

595,00€

Extra enkele wandcontactdoos04.21
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke hoogte
met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte tenzij anders aangegeven.

175,00€

Extra dubbele wandcontactdoos04.22
Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op gelijke
hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte tenzij anders aangegeven.

205,00€

Dubbele vloercontactdoos04.22V
Het opnemen van een dubbele vloercontactdoos met RVS deksel (14x17cm) in de
dekvloer, aangesloten op een algemene groep. 

475,00€

Dubbele wandcontactdoos in plaats van enkele wandcontactdoos04.23 60,00€

Enkele wandcontactdoos uitvoeren met USB-aansluiting04.24
Het uitvoeren van een reeds aanwezige wandcontactdoos met een USB aansluiting. 

115,00€

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep04.25
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep in de meterkast
(aardlekautomaat). 
De wandcontactdoos wordt aangebracht op gelijke hoogte met de overige
wandcontactdozen in dezelfde ruimte, tenzij anders aangegeven.

275,00€

Rechter wandcontactdoos bedienbaar met schakelaar04.26
De rechter wandcontactdoos van een reeds aanwezige dubbele wandcontactdoos
bedienbaar maken met een eigen schakelaar.

255,00€

Rechter wandcontactdoos schakelen met reeds aanwezige schakelaar04.27
De rechter wandcontactdoos van een reeds aanwezige dubbele wandcontactdoos
geschakeld maken met een reeds aanwezige schakelaar.

80,00€

Loze leiding naar de meterkast04.30
Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor het toekomstig bedraden
van bijvoorbeeld CAI, DATA. De loze leiding wordt voorzien van een
controledraad en bij het eindpunt voorzien van een blindplaat.

170,00€

Loze leiding binnen dezelfde ruimte04.31
Extra loze leiding in dezelfde ruimte van de ene wand naar een andere wand voor bijv.
bedrading van speakerboxen. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en
op beide eindpunten voorzien van een blindplaat.

170,00€
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Doorvoerbuis fundering04.32
In de fundering wordt een mantelbuis van rond 50mm opgenomen. Deze kunt u
gebruiken om later kabels en/of leidingen door de fundering heen te voeren,
bijvoorbeeld een voeding voor een laadpaal of tuinverlichting

105,00€

Op aanvraagFlexibele mantelbuis van de meterkast naar buiten04.33
Het aanbrengen van een flexibele mantelbuis rond 50mm van de meterkast naar
buiten. De mantelbuis eindigt ter hoogte van de gevel en wordt voorzien van trekdraad.
Deze kunt u gebruiken om kabels en/of leidingen door de fundering heen te voeren,
bijvoorbeeld een voeding voor een toekomstige laadpaal of tuinverlichting.

Afgemonteerd CAI-aansluitpunt (coax)04.40
Het aanbrengen van een bedraad CAI-aansluitpunt. Het aansluitpunt wordt in de
betreffende ruimte afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos en eindigt in de
meterkast met een los uiteinde.
Let op: bij meer dan 2 cai aansluitingen in de woning, adviseren wij een cai-versterker
(optie 04.45)

360,00€

Extra afgemonteerd DATA-aansluitpunt04.41
Het aanbrengen van een extra bedrade telefoon- of data-aansluiting. Het aansluitpunt
wordt in de betreffende ruimte afgemonteerd met een RJ45-contactdoos en eindigt in
de meterkast met een los uiteinde.

360,00€

Dubbel DATA-aansluitpunt in plaats van enkel04.42
Het aanbrengen van een dubbele data-aansluitpunt in plaats van een enkele
aansluiting.

110,00€

Bedraden en afmonteren CAI-aansluitpunt ipv DATA-aansluitpunt04.44
Bestaande TEL-/DATA-aansluiting uitvoeren als CAI-aansluiting. De leiding wordt
voorzien van coax-kabel in plaats van datakabel en voorzien van een cai-contactdoos
bij eindpunt.

60,00€

CAI-versterker04.45
Geadviseerd bij meer dan 2 cai-aansluitingen.

160,00€

Loze leiding exclusief schakelaar voor zonwering04.50
Een onbedrade leiding aanbrengen t.b.v. na oplevering aan te brengen elektrisch
bedienbare zonwering. De loze leiding loopt van de buitengevel naar een inbouwdoos
met blinddeksel aan de binnenzijde. De loze leiding wordt aan de buitengevel
aangebracht op een hoogte van 2900+ (tenzijanders vermeld), de inbouwdoos aan de
binnenzijde wordt aangebracht op 1050+. 

Laat u goed voorlichten over de montage van zonwering. Indien er grote kracht op de
gevel wordt uitgeoefend, zoals bij een uitvalscherm, dienen er extra
ondersteuningsvoorzieningen opgenomen te worden. Denk hierbij aan verlengde
armsteunen of ondersteunende kolommen.

170,00€

Bedraad aansluitpunt voor zonwering exclusief schakelaar04.51
Bedrade aansluiting aan de gevel voor toekomstige zonwering vanuit de meterkast
rechtstreeks naar de buitengevel. De voeding wordt afgemonteerd met een hirschman
stekker zodat deze altijd demonteerbaar is. Er wordt uitgegaan van een draadloze
aansturing van de toekomstige zonwering (met afstandsbediening). Er is dus geen
bedrade aansluiting voor een zonweringsschakelaar voorzien.

Laat u goed voorlichten over de montage van zonwering. Indien er grote kracht op de
gevel wordt uitgeoefend, zoals bij een uitvalscherm, dienen er extra
ondersteuningsvoorzieningen opgenomen te worden. Denk hierbij aan verlengde
armsteunen of ondersteunende kolommen.

210,00€
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Bedraad aansluitpunt voor zonwering inclusief schakelaar04.52
Bedrade aansluiting aan de gevel voor toekomstige zonwering met schakelaar aan de
binnenzijde. De voeding wordt afgemonteerd met een hirschman stekker zodat deze
altijd demonteerbaar is. De schakelaar wordt aangebracht naast de schakelaar van het
buitenlichtpunt tenzij anders aangegeven.

Laat u goed voorlichten over de montage van zonwering. Indien er grote kracht op de
gevel wordt uitgeoefend, zoals bij een uitvalscherm, dienen er extra
ondersteuningsvoorzieningen opgenomen te worden. Denk hierbij aan verlengde
armsteunen of ondersteunende kolommen.

365,00€

Duurzaamheidspakket 104.60
Met dit duurzaamheidspakket worden er 4 extra zonnepanelen aangebracht. 
Samen met de 3 standaard panelen, worden er in totaal  7 zonnepanelen aangebracht.
Dit is het maximale aantal panelen wat op het hoge dak aangebracht kan worden.

Er wordt geen separate factuur van de zonnepanelen verstrekt. Bij de
opleverdocumentatie ontvangt u een BTW-verklaring van de zonnepanelen met
specificatie van het vermogen en het type omvorer. Voor de volledigheid dient te
worden vermeld dat in alle situaties de kosten voor ‘vast recht’ blijven bestaan en dat
we geen invloed hebben op de salderingsgrens.

2.675,00€

Op aanvraagDuurzaamheidspakket-op-maat04.61
Met dit duurzaamheidspakket kunt u het aantal extra zonnepanelen zelf bepalen. Indien
u meer dan 4 extra panelen kiest, worden deze gedeeltelijk op het lage dak geplaatst. 
NB: Zonnepanelen op het lage dak kunnen (gedeeltelijk) belemmerd worden door
schaduwwerking. Dit heeft invloed op de opbrengst van de panelen.

Er wordt geen separate factuur van de zonnepanelen verstrekt. Bij de
opleverdocumentatie ontvangt u een BTW-verklaring van de zonnepanelen met
specificatie van het vermogen en het type omvorer. Voor de volledigheid dient te
worden vermeld dat in alle situaties de kosten voor ‘vast recht’ blijven bestaan en dat
we geen invloed hebben op de salderingsgrens.

Vorstvrije buitenkraan04.80
Leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan.

475,00€

Afvoerput met rooster onder buitenkraan04.81
Het aanbrengen van een afvoerput 20x20cm ter plaatse van een optionele buitenkraan.
De put wordt aangesloten op het vuilwater riool en op hoogte gesteld van het maaiveld.

220,00€

Aanbrengen waterontharder04.86
Het leveren en aanbrengen van een AquaStar 800SHE waterontharder. De
waterontharder zal in de techniekruimte opgesteld worden. Vanaf de watermeter zal er
een leiding naar de ontharder aangebracht worden en vanaf de ontharder zal de binnen
installatie aangesloten worden.

1.950,00€

Het vergroten van de boiler naar circa 276 liter04.95
Uw nieuwe woning wordt voorzien van een warmtepomp met een boiler van circa 180
liter. Deze boiler geeft circa 240 liter warm water van 40 graden bij een afname van
10l/min.

De keuze van afwijkende kranen of een extra bad of douche heeft invloed op het warm
waterverbruik. Vanuit comfortoverwegingen kan het wenselijk zijn om de boiler te
vergroten naar circa 276 liter. Deze boiler geeft circa 340 liter water bij 40 graden bij
een afname van 10l/min.

1.920,00€

Keuken05

Standaard keukenaansluitpunten conform brochure05.01
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Woningtype

OfferteWijziging keukenaansluitpunten volgens keukentekening showroom05.10
In de projectshowroom kunt u een offerte laten opstellen voor een keuken op basis van
uw wensen. U kunt voor een keuken alleen terecht bij de Raab Karcher vestiging in
Vriezenveen (de vestiging in Assen verkoopt geen keukens).

Op basis van deze gewenste indeling kan een offerte worden opgesteld om het
leidingwerk in de keuken aan passen.

De kosten voor het aanpassen van het leidingwerk, maken onderdeel uit van de
koperskeuzes. Deze wijzigingen worden tijdens de bouw uitgevoerd.
De levering van de keuken is een rechtstreekse opdracht tussen de koper en de
showroom. De keuken wordt na oplevering geplaatst. U dient zelf met de showroom
een afspraak te maken voor het gewenste moment van de plaatsing van de keuken.

OfferteWijziging keukenaansluitpunten volgens keukentekening derden05.20
Wanneer u na oplevering een keuken laat plaatsen door een eigen keukenleverancier,
kunnen wij op uw verzoek het leidingwerk aanpassen. 
U stuurt ons in dat geval een tekening die minimaal voldoet aan de volgende eisen: 
-  Goed leesbare technische tekening;  
-  De posities van de aansluitpunten zijn op de tekening gemaatvoerd (let ook op de
hoogtematen);  
-  De posities van de wandcontactdozen voor algemeen gebruik staan aangegeven;
-  De aansluitwaardes van de op te nemen apparatuur staan aangegeven, zodat
bepaald kan worden of er een extra groep en/of aardlekschakelaar benodigd is.  
Na ontvangst van een tekening welke voldoet aan de genoemde eisen, ontvangt u van
ons binnen een week een vrijblijvende offerte. Bij deze optie worden coördinatiekosten
van € 95 in rekening gebracht.
Indien wij een week voor de sluitingsdatum geen goedgekeurde installatietekening van
uw keuken hebben ontvangen, worden de standaard installatiepunten conform de
verkooptekening/technische omschrijving aangebracht.

Indicatie van de meerkosten:
- Spoelbakaansluiting tot 1 meter verplaatsen € 65
- Spoelbakaansluiting tot 3 meter verplaatsen € 200
- Spoelbakaansluiting meer dan 3 meter of naar een eiland verplaatsen € 280
- Extra vaatwasser-aansluiting maken, excl electra (indien niet bij gootsteen) € 320
- Extra aansluitpunt met kraan t.b.v. een amerikaanse koelkast  € 200
- Elektrapunt verplaatsen € 40
- Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 275
- Extra enkele wandcontactdoos  € 175
- Extra dubbele wandcontactdoos € 205
- Dubbele ipv enkele wandcontactdoos € 60
- Enkele wandcontactdoos inclusief extra schakelaar € 255
- Aanpassen legplan vloerverwarming i.v.m. gewijzigde keukenopstelling € 55
- Coördinatiekosten € 95
In verband met de wtw-ventilatie wordt er geen doorvoer voor een afzuigkap naar
buiten aangeboden.

Sanitair en tegelwerk06

ShowroomSanitair en tegelwerk volgens offerte projectshowroom06.10
Sanitair en tegelwerk aanpassen via de projectshowroom conform uw persoonlijke
wensen.
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Casco sanitaire ruimtes06.50
Het sanitair, het tegelwerk, de dorpel en de afwerkvloer in de sanitaire ruimten komen
te vervallen. Het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht. 
De waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities afgedopt, de
elektrapunten worden afgemonteerd op de standaard plaats. De
vloerverwarmingsleidingen worden op de ruwe vloer aangebracht. 
Let op: Op deze optie is een beperkte garantie- en waarborgregeling van toepassing. 

-2.820,00€

Overig07

OfferteHet aanbrengen van elektrisch bedienbare screens07.01
Het aanbrengen van elektrisch bedienbare screens, type Heroal VZ-Zip, vierkante
screen-kast (zonder afgeschuinde voorzijde) en geleiders kleur: RAL 7038 Screendoek:
Serge 600/007082. De screens worden gemonteerd aan de buitenzijde en worden
voorzien van IO-motor. Er wordt per ruimte een afstandsbediening meegeleverd ten
behoeve van de bediening.

Screens kunnen gekozen worden per kozijn. 
Richtprijs per stuk:
- kozijn slaapkamer 1 ca. 2800x1450mm (bxh) € 1580,- per stuk 
- kozijn woonkamer ca. 3600x2500mm (bxh) € 2255,- per stuk*
- kozijn keuken (type A1 en A2) ca. 1200x1450mm (bxh) € 1355,- 
- kozijn slaapkamer 2 ca. 1100x2450mm (bxh) € 1450,- per stuk
- kozijn slaapkamer 2 patiozijde ca. 1100x1600mm (bxh) € 1350,- 

*Een screen bij de woonkamer wordt alleen ter plaatse van de delen vast glas
aangebracht en bestaat derhalve uit 2 delen (links en rechts van de deur). 

De gehele patiotuin voorzien van betontegels07.50
De gehele patiotuin wordt voorzien van betontegels 400mmx600mm kleur grijs ca
8280x3350mm, oppervlakte circa 26,3m2). 
In verband met de tegelafmeting worden de tegels passend op maat gezaagd; lengte
20,7 tegels à 400mm en breedte 5,5 tegels à 600mm. 
De tegels worden onder afschot naar de standaard afvoerput ter hoogte van het
midden van de tuinmuur gelegd. 
Het is ook mogelijk om de tegels onder afschot naar een lijngoot aan te laten brengen
(toeslag op aanvraag).

975,00€

De patiotuin gedeeltelijk voorzien van betontegels07.51
De helft van de patiotuin wordt voorzien van betontegels 400mmx600mm kleur grijs (ca
4400x3350mm, oppervlakte circa 13m2). In verband met de tegelafmeting worden de
tegels op maat gezaagd. Het terras wordt gecentreerd ten opzichte van de entreedeur
van het terras. Links en rechts van het terras worden betonnen opsluitbanden
aangebracht. 
De tegels worden onder afschot naar de standaard afvoerput ter hoogte van het
midden van de tuinmuur gelegd. 
Het is ook mogelijk om de tegels onder afschot naar een lijngoot aan te laten brengen
(toeslag op aanvraag).

625,00€

Op aanvraagHet aanbrengen van GeoSteen sierbetrating in de patiotuin07.52
Het leveren en aanbrengen van GeoSteen sierbestrating t.p.v. het terras. Er zijn
diverse afmetingen en kleuren mogelijk. Kijk voor de mogelijkheden op mbituin.nl, type
Geo Color 3.0. Richtprijs voor het leveren en aanbrengen: € 98,-/m2

De bestrating wordt standaard onder afschot naar de afvoerput ter hoogte van het
midden van de tuinmuur gelegd. Het is ook mogelijk om de tegels onder afschot naar
een lijngoot aan te laten brengen, hiervoor geldt een toeslag.
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Op aanvraagHet aanbrengen van een lijngoot in de patiotuin07.60
Het leveren en aanbrengen van een lijngoot incl zandvanger ter plaatse van het terras
(type BGF-Z G100/BGU-Z G100). De lijngoot wordt aangesloten op de standaard
aanwezige afvoer ter hoogte van het midden van de tuinmuur.
Richtprijs voor het leveren en aanbrengen: € 310,-/m1

Individueel08

Op aanvraagIndividuele optie08.BNR
Biedt deze lijst nog niet genoeg ruimte om de woning naar uw eigen wensen aan te
passen? U kunt uw individuele wensen kenbaar maken aan de kopersadviseur van
Vazet. In overleg zullen we samen kijken naar de mogelijke invulling hiervan.

- Voor bovengenoemde opties zal een sluitingsdatum worden vastgesteld.
- Per bouwnummer moet worden vastgesteld of bovenstaande opties en/of combinaties van opties mogelijk zijn.

- De keuze van het vloer- en wandtegelwerk verloopt via de projectshowroom.
- Opties zijn onder voorbehoud van afgifte bouwvergunning.

- Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn echter voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze 
prijslijst geen rechten worden ontleend.
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