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Algemene keuzelijst RUWBOUW  
 

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

Code Omschrijving  Prijs (€) Eh. 
     
R RUWBOUW ALGEMEEN 

 
 

  

R100 Schuifpui naar terras/balkon i.p.v. enkele deur 
Het aanbrengen van schuifpui naar het terras (begane grond) of 
balkon (1e verdieping). Hierbij vervalt de enkele openslaande deur. 
De schuifpui wordt aan de lange zijde geplaatst, gelijk aan de 
uitvoering bij bouwnummer 5 en 6.  
Deze optie is alleen van toepassing bij bnr. 1 t/m 4.  
Bij bnr. 5 en 6 wordt standaard al een schuifpui toegepast. 
 

 

 
 

€3.795,00 

 
 

post 

R110 Schuifdeur van badkamer naar slaapkamer 1 
Het aanbrengen van een extra deur van de badkamer naar 
slaapkamer 1. Deze deur wordt uitgevoerd als een schuifdeur in de 
wand. Mogelijkheid en positie afhankelijk van indeling van de 
badkamer, in overleg met de kopersbegeleider. 
 

 

Op aanvraag post 

R120 Badkamer voorzien van 2e toilet 
In de badkamer wordt een 2e wandcloset aangebracht. Positie 
zoals optioneel aangegeven in de verkooptekeningen. Uitvoering 
toilet Villeroy en Boch, gelijk aan wandcloset in toiletruimte. 
 

 

€1.190,00 post 

R130 Lichtgewicht prefab vloer i.p.v. betontegels in buitenberging 
Het aanbrengen van een lichtgewicht prefab (beton) vloerplaat in 
de buitenberging i.p.v. de standaard betontegels 30x30 cm.   
Deze optie is alleen mogelijk indien alle kopers deze optie kiezen, 
omdat de bergingen aan elkaar gekoppeld zijn.  
 

 

€605,00 post 
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Algemene keuzelijst AFBOUW 

   
   
   

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 

Code Omschrijving  Prijs Eh. 
     
A AFBOUW ALGEMEEN 

 
 

  

A100 Bijkeuken behangklaar afwerken 
De wanden in de inpandige bijkeuken ruimte worden behangklaar 
afgewerkt. (In de basis zijn de wanden in de bijkeuken onafgewerkt) 
 

 

€ 300,00 post 

A110 Bijkeuken voorzien van tegelwerk 
De wanden en vloer in de inpandige bijkeuken worden voorzien van 
tegelwerk. 
Wandtegels: 20x30 cm. Betegeld tot een hoogte van ca. 1350 mm. 
Vloertegels: 30x30 cm. Ter plaatse van het deurkozijn wordt een dorpel 
geplaatst. 
Hierbij wordt uitgegaan van hetzelfde basispakket als in badkamer en 
toilet worden aangeboden. Tegen meerprijs kunt u ook kiezen voor 
andere/luxere tegels. Er wordt geen tegelwerk aangebracht achter de 
installaties. 
 

 

€ 1.500,00 post 

A120 Melkglas in badkamer 
Het glas van het badkamerraam uitvoeren in melkglas i.p.v. helder glas. 
 

 
€ 265,00 post 

A130 Vaste kast in de hal (bnr. 3 en 4) 
Het aanbrengen van een vaste kast/garderobe in de hal. Hierbij wordt 
er een binnendeur- en kozijn geplaatst en de ruimte daarboven 
afgetimmerd. Exclusief elektravoorzieningen. 
Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 3 en 4. 
 

 

€ 495,00 post 

A140 Binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht 
Het standaard uitvoeren van de (metalen) binnendeurkozijnen zonder 
bovenlicht. De ruimte tussen de bovenkant van het kozijn en het 
plafond worden uitgevoerd als lichte scheidingswand (Ytong o.g.) en 
behangklaar afgewerkt. 
(deze optie is niet van toepassing op het kozijn t.p.v. de meterkast bij 
bouwnummer 1 en 2) 
 

 

Conform 
offerte 

Berkvens 
post 

A150 Luxe binnendeuren en deurgarnituur 
Via de online deurentool van Berkvens kunt u wijzigingen doorvoeren in 
de binnendeuren en het daarbij behorende beslag. De inloggegevens 
hiervoor ontvangt u via de kopersbegeleider nadat de indeling van uw 
woning bekend is. 
Het offerte bedrag wordt in de optielijst opgenomen. 
  
 

 

Conform 
offerte 

Berkvens 
post 
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E ELEKTRAVOORZIENINGEN 

 
 

  

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

 

195,00 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). 
 

 

290,00 stuk 

E115 Dubbele wandcontactdoos (aparte groep): 
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos 
met randaarde in de woning. Deze wandcontactdoos zal in de 
meterkast worden aangesloten op een aparte groep (230V). 
 

 

300,00 stuk 

E120 Enkele wandcontactdoos op gevel: (spatwaterdicht): 
Het leveren en aanbrengen van een opbouw wandcontactdoos met 
randaarde (spatwaterdicht) op de gevel. De wandcontactdoos is van 
binnenuit niet schakelbaar. 
 

 

180,00 stuk 

E130 Aanbrengen LED spotje (rond 80mm geborsteld aluminium): 
Het leveren en aanbrengen van een LED spotje (exclusief schakelaar 
cc.q. dimmer)  
In verband met de maatvoering worden de sparingen van de spotjes in 
het werk geboord, enige afwijking in de positie is mogelijk i.v.m. de 
kanalen in de systeemvloeren 

 

230,00 stuk 

E140 Extra schakelaar t.b.v. spots 
Extra schakelaar t.b.v. spotjes 
 

 
 

160,00 
 

stuk 

E150 LED dimmer: 
Het leveren en aanbrengen van een LED dimmer i.p.v. de standaard 
schakelaar. 
 

 

170,00 stuk 

E160 Verplaatsen wandcontactdoos/schakelaar: 
Het verplaatsen van een wandcontactdoos/schakelaar. 
 

 
40,00 stuk 

E170 Verplaatsen plafondlichtpunt: 
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte. 
De positie van de plafondlichtpunten hebben een circa-maatvoering, 
enige afwijking in de positie is mogelijk i.v.m. de kanalen in de 
systeemvloeren 
 

 

75,00 stuk 

E180 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar: 
Het leveren en aanbrengen van een extra lichtpunt. Dit lichtpunt wordt 
gelijktijdig geschakeld met een bestaande schakelaar (in dezelfde 
ruimte). 
 

 

140,00 stuk 

E190 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar: 
Het leveren en aanbrengen van een extra lichtpunt. Dit lichtpunt wordt 
geschakeld met een aparte schakelaar. 

 
170,00 stuk 
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E200 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar: 

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een 
bestaande schakelaar. 
 

 
 

140,00 
 

stuk 

E210 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar: 
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een aparte 
schakelaar. 
 

 
 

170,00 
 

stuk 

E220 Wisselschakelaar: 
Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar, zodat de 
aangegeven schakelaars uitgevoerd worden als wisselschakelaar 
(hotelschakeling). 
 

 

150,00 stuk 

E230 Aansluitpunt telefoon (KPN): 
Het vanaf de meterkast leveren, aanbrengen en bedraden van een 
standaard vieraderige telefoonkabel (geen RJ45) van een telefoon-
aansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil. In de meterkast wordt de 
telefoonaansluiting niet aangesloten op de dienstleiding van KPN. U 
dient zelf zorg te dragen voor een abonnement op het systeem. 
 

 

200,00 stuk 

E240 Aansluitpunt tv (CAI): 
Het vanaf de meterkast leveren, aanbrengen en bedraden van 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. 
 

 

225,00 stuk 

E250 Aansluitpunt UTP (Cat5e): 
Het vanaf de meterkast leveren, aanbrengen en bedraden van een UTP-
aansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil. Exclusief mogelijk 
noodzakelijke antenneversterker. In de meterkast wordt de UTP-
aansluiting niet aangesloten op de dienstleiding. U dient zelf zorg te 
dragen voor een abonnement op het systeem. 
 

 

225,00 stuk 

E260 Extra MV-schakelaar (pulse schakelaar) 
 

 
115,00 stuk 

E270 Loze leiding: 
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, voorzien van 
einddoos en controledraad, niet afgemonteerd. 
 

 

115,00 stuk 

E280 Loze leiding bedraden t.b.v. telefoon (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. 
 

 

175,00 stuk 

E290 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 

 

180,00 stuk 
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dragen voor een abonnement op het systeem. De leiding wordt 
bedraad met een coax 12 kabel. 
 

E300 Loze leiding bedraden t.b.v. UTP (Cat5e): 
Het vanaf de meterkast bedraden van een loze leiding met een UTP-
aansluiting op ca. 30 cm boven vloerpeil. Exclusief mogelijk 
noodzakelijke antenneversterker. In de meterkast wordt de UTP-
aansluiting niet aangesloten op de dienstleiding. U dient zelf zorg te 
dragen voor een abonnement op het systeem.  
 

 

180,00 stuk 

E310 Voorbereiding elektra t.b.v. zonnescherm/screen 
Het aanbrengen van een loze leiding en schakelaar. De loze leiding komt 
aan de buitenzijde uit boven het kozijn.  
 

 

180,00 stuk 

E320 PV panelen   
Het leveren en aanbrengen van PV-panelen, uitgaande van 360 WP per 
paneel, aangesloten op de eigen meter van het appartement. 
Met een maximum van totaal 4 panelen (1440 WP) per appartement, 
op een standaard omvormer.  
Mogelijkheid en positie in overleg met de kopersbegeleider.  
 

 

Op aanvraag stuk 

L LOODGIETERSWERKEN 
 

 
  

L100 Toepassen waterontharder  
 

 
Op aanvraag stuk 

L110 Afgedopte aansluitingen tbv waterontharder (elektra/riool/ water) 
Het aanbrengen van afgedopte aansluitingen ten behoeve van het later 
(na oplevering) te plaatsen van een waterontharder. Hierbij wordt een 
elektrapunt, water-aanvoer en –afvoer aangebracht. Positie af te 
stemmen met kopersbegeleider. 
 

 

Op aanvraag stuk 

S SANITAIR 
 

 
  

S100 Sanitair conform offerte showroom  
Het offerte bedrag voor meer- of minderwerk van uw sanitairkeuze 
wordt in deze optielijst vermeldt. 
- Offerte d.d. 
- Referentienummer 
 

 

Conform 
offerte 

showroom 
post 

T TEGELWERK 
 

 
  

T100 Tegelwerk conform offerte showroom  
Het offerte bedrag voor meer- of minderwerk van uw tegelkeuze wordt 
in deze optielijst vermeldt. 
- Offerte d.d. 
- Referentienummer 
 

 

Conform 
offerte 

showroom 
post 

T110 Wandtegels tot plafond in toiletruimte 
Hierbij wordt het standaard wandtegelwerk op alle wanden 
aangebracht tot het plafond. Inclusief vervallen van het spuitwerk op de 
wanden. 

 

€490,00 post 
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T120 Wandtegels tot plafond in badkamer bnr. 1 t/m 4 

Hierbij wordt het standaard wandtegelwerk op alle wanden 
aangebracht tot het plafond. Inclusief vervallen van het spuitwerk op de 
wanden. 
 

 

€410,00 post 

T130 
 

Wandtegels tot plafond in badkamer bnr. 5 en 6 
Hierbij wordt het standaard wandtegelwerk op alle wanden 
aangebracht tot het plafond. Inclusief vervallen van het spuitwerk op de 
wanden.  
Het schuine deel wordt niet voorzien van tegelwerk, deze wordt wit 
afgewerkt. 
 

 

€380,00 post 

 


