
         . 

1-4-2021

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

13-11-2020

100 Bouwkundige opties keuze deadline: 1-2-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

101 Uitbouw XL: de woning wordt op de begane grond aan de achterzijde met ca. 

2400mm uitgebouwd. E.e.a. zoals aangegeven op de desbetreffende 

optietekening. (alleen mogelijk bij de bouwnummers 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11,en 14 en 17 

t/m 24)

29.432,00€            -€                         

102 Uitbouw XL: de woning wordt op de begane grond aan de achterzijde met ca. 

2400mm uitgebouwd en voorzien van een inpandige bijkeuken. E.e.a. zoals 

aangegeven op de desbetreffende optietekening. (alleen mogelijk bij de 

bouwnummers 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11,en 14 en 17 t/m 24)

31.588,00€            -€                         

103 Glaskozijn in achtergevel voorzien van dubbele openslaande deuren 2.882,00€              -€                         

104 Glaskozijn in achtergevel voorzien van een hef-schuifpui 3.854,00€              -€                         

106 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 -€                         -€                         

109 Velux dakvenster type SK06 1138x1178mm op zolder. E.e.a. zoals aangegeven op 

de desbetreffende optietekening van de verandawoning.

1.749,00€              -€                         

110 2e verdieping van de verandawoning voorzien van een zolderkamer, inclusief 

lichtpunt, 2 stuks dubbele wandcontactdozen en een elektrische radiator. De 

plafonds en wanden van de overloop en de zolderkamer worden voorzien van 

gipsbeplating en uitgevlakt.

5.851,00€              -€                         

111 2e verdieping van de verandawoning voorzien van een dakkapel. De dakkapel 

wordt voorzien van een  2 delig kozijn met 1 draai-kiep raam. Aan de buitenzijde 

wordt de dakapel voorzien van rockpanelbeplating (geschroefd).

8.787,00€              -€                         

VON prijs woning

Grondprijs

Aanneemsom

Totaal gekozen opties

Totale bouwkosten

Meerkosten ABB

Optielijst geldig tot

Datum optielijst

Projectnaam :
Werknummer :

Woningtype :
Bouwnummer :
Naam Koper :

Adres :
Postcode :

Plaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :

Meerstad Parkzicht
19503

Verandawoning

Voor akkoord verkrijger

d.d

Voor akkoord VDM Woningen

d.d

Paraaf VDM Woningen:                                                Paraaf verkrijger(s):                                                                  .                                      



         . 

112 De vlieringvloer (drukbalklaag) voorzien van een vlizotrap. De vliering wordt 

voorzien van een lichtpunt en een enkele wandcontactdoos. De ruimte is verder 

onafgewerkt.

1.341,00€              -€                         

120 De toegang tot de achtertuin voorzien van een tuinpoort, bestaande uit een 

opgeklampte deur met cilinderslot en hardhouten palen aan weeszijden.

1.098,00€              -€                         

200 Elektra opties binnen keuze deadline: 1-3-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

201 Enkelvoudig wandcontactdoos 125,41€                  -€                         

202 Tweevoudige wandcontactdoos 160,83€                  -€                         

204 Enkelvoudige wcd inbouw naast schakelaar (excl. schakelaar) 50,48€                    -€                         

207 Enkelpolige schakelaar --> hotelschakelaar ( 2 schakelaars) 160,60€                  -€                         

211 Enkelpolige schakelaar --> Dimmer 100 watt (LED 230v) 144,19€                  -€                         

215 Extra plafond lichtpunt (centraaldoos), op bestaande schakeling 66,50€                    -€                         

216 Extra plafond lichtpunt met enkelpolige schakelaar 209,30€                  -€                         

218 Extra wand lichtpunt ( inbouwdoos ) , op bestaande schakeling 95,33€                    -€                         

219 Extra wand lichtpunt (inbouwdoos) met enkelpolige schakelaar 218,51€                  -€                         

220 Extra wand lichtpunt ( inbouwdoos ) met hotelschakeling ( 2 stuks 

wisselschakeling )

341,32€                  -€                         

223 Extra Ewcd op een eigen eindgroep 230V/16A 318,22€                  -€                         

226 Enkelvoudige wcd opbouw 137,16€                  -€                         

227 Enkelvoudige wcd onder de schakelaar (combinatie) 71,84€                    -€                         

229 Enkelvoudige wcd t.b.v. garage deur incl loze leiding t.b.v. schakeling 251,78€                  -€                         

230 Enkelvoudige wcd opbouw t.b.v. garage deur incl. schakelaar 287,29€                  -€                         

231 Tweevoudige wcd opbouw 181,56€                  -€                         

233 Enkelpolige schakelaar opbouw --> hotelschakeling (2 schakelaars) 123,58€                  -€                         

234 Extra plafond lichtpunt opbouw, op bestaande schakeling. 98,33€                    -€                         

236 Extra plafond lichtpunt opbouw met hotelschakeling ( 2 stuks schakelaars). 329,04€                  -€                         

238 Enkelvoudige wcd --> wijzigen in tweevoudige wcd inbouw 28,38€                    -€                         

239 Perilex wandcontactdoos t.b.v. Inductie koken 2x230V 402,58€                  -€                         

240 Perilex wandcontactdoos t.b.v. kook 3 fase 400v 436,58€                  -€                         

241 Enkelvoudige wcd op eigen eindgroep 230V/16A (in een kookeiland) 417,26€                  -€                         

242 Enkelvoudige wcd NIET op aparte groep (in kookeiland) 233,90€                  -€                         

243 Dubbele wcd NIET op aparte groep (in een kookeiland) 262,27€                  -€                         

244 Perilex wandcontactdoos t.b.v. Inductie koken 2x230V ( in een kookeiland) 465,94€                  -€                         

245 Perilex wandcontactdoos t.b.v. kook 3 fase 400v  (in een kookeiland) 545,86€                  -€                         

250 Plafond aansluiting t.b.v. spots 230 volt, op bestaande schakeling 95,66€                    -€                         

251 Plafond aansluiting t.b.v. spots 230 volt, incl schakelaar 172,70€                  -€                         

252 Plafond aansluiting t.b.v. spots 230 volt, incl. dimmer 100 watt (LED 230V) 349,23€                  -€                         

254 Plafond aansluiting, extra spots 57,35€                    -€                         

Paraaf VDM Woningen:                                                Paraaf verkrijger(s):                                                                  .                                      



         . 

257 CAI, voorbedrade flexibele buis met coax kabel. 2-zijdig afgemonteerd in vertrek 

en meterkast. 

184,11€                  -€                         

258 CAI versterker (bij meer dan twee aansluitingen) 254,25€                  -€                         

259 Loze vaste leiding 19mm(3/4) met controle draad. 156,27€                  -€                         

260 Loze vaste leiding DN 50mm t.b.v. TV opstelling in de wand. 266,99€                  -€                         

262 Loze leiding t.b.v. screen incl. controle draad 100,48€                  -€                         

275 Ewcd verplaatsen naar kookeiland 182,78€                  -€                         

276 Dwcd verplaatsen naar kookeiland 182,78€                  -€                         

277 Geschakelde Ewcd t.b.v. verlichting incl. schakelaar 287,29€                  -€                         

280 01L.wit Binnenspot Led Focus 50mm vast, kleur wit. Excl. aansluiting. 102,41€                  -€                         

281 01L.Chr. Binnenspot Led Focus 50mm vast, kleur chroom. Excl. aansluiting. 103,40€                  -€                         

282 01L.Schu. Binnenspot Led Focus 50mm vast, kleur geschuurd. Excl. aansluiting. 103,68€                  -€                         

297 UTP, voorbedrade flexibele buis 4x2x.0.5. 2-zijdig afgemonteerd in vertrek & 

meterkast. 

176,75€                  -€                         

300 Elektra opties buiten keuze deadline: 1-3-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

312 Screen aansluiting zonder schakelaar (voeding) 113,44€                  -€                         

313 Screen aansluiting met inbouwdoos binnen voor schakeling derden ( voeding ) 149,64€                  -€                         

314 Screen aansluiting met jaloezie ( ^/v ) schakelaar in nabij gelegen vertrek 222,82€                  -€                         

315 Bewegingsmelder buiten 199,47€                  -€                         

318 Extra buitenlichtpunt, op bestaande schakeling 91,18€                    -€                         

319 Extra buitenlichtpunt, incl. enkelpolige schakeling 189,18€                  -€                         

324 Dubbele wandcontactdoos WD Busch-Jaeger antraciet op de buitengevel 

(opbouw) IP54, geschakeld in meterkast

518,79€                  -€                         

340 Grondkabel Ymvk-as 2x2.5. 5m1 op rol tegen gevel, aangesloten in de meterkast 

incl. schakelaar in de meterkast. 

232,46€                  -€                         

343 Grondkabel Ymvk-as 2x2.5 op eigen eindgroep. 5m1 op rol tegen gevel, 

aangesloten in de meterkast incl. schakelaar in de meterkast. 

444,41€                  -€                         

346 Extra grondkabel per meter (2x2.5mm) 11,91€                    -€                         

400 Pv panelen keuze deadline: 1-3-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

432 3 st. PV panelen IN dak 2.312,78€              -€                         

433 4 st. PV panelen IN dak 3.150,40€              -€                         

434 5 st. PV panelen IN dak 3.702,82€              -€                         

435 6 st. PV panelen IN dak 4.269,27€              -€                         

436 7 st. PV panelen IN dak 4.759,35€              -€                         

Paraaf VDM Woningen:                                                Paraaf verkrijger(s):                                                                  .                                      



         . 

437 8 st. PV panelen IN dak 5.356,38€              -€                         

438 9 st. PV panelen IN dak 5.849,71€              -€                         

439 10 st. PV panelen IN dak 6.559,38€              -€                         

440 11 st. PV panelen IN dak 7.167,62€              -€                         

441 12 st. PV panelen IN dak 7.735,60€              -€                         

442 13 st. PV panelen IN dak 8.255,96€              -€                         

443 14 st. PV panelen IN dak 8.829,86€              -€                         

444 15 st. PV panelen IN dak 10.072,13€            -€                         

445 16 st. PV panelen IN dak 10.613,92€            -€                         

500 Loodgieterswerk keuze deadline: 1-3-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

501 Waterontharder, Northstar NSC 14 ED incl. WCD. 1.976,06€              -€                         

502 Leidingwerk aanpassen (lengte vanaf meterkast naar waterontharder) 

Waterleiding.

19,70€                    -€                         

510 Buitenkraan, met beluchter en keerklep, sleutelbediening 429,99€                  -€                         

518 Riolering & koud- en warmwater t.b.v. goot / uitstortgootsteen 444,69€                  -€                         

519 Alape AG Stahlform 510U uitstortgootsteen, plaatstaal (emaille), wit, met 

koudwatertapkraan 

285,17€                  -€                         

520 Alape AG Stahlform 510U uitstortgootsteen, plaatstaal (emaille), wit, met 

wandmengkraan 

344,15€                  -€                         

524 Riolering & koud-en warmwater t.b.v. gootsteen (in kookeiland) 444,31€                  -€                         

527 Koudwater t.b.v. quooker, leidingwerk aanpassen zodat quooker kan worden 

aangesloten

66,40€                    -€                         

528 Koud water aansluiting (afgedopt) 157,50€                  -€                         

529 Koud water aansluiting (incl tapkraan) 193,85€                  -€                         

530 Riolering & koud- en warmwater t.b.v. wastafelcombinatie (afgedopt) 536,80€                  -€                         

531 Riolering & koud- en warmwater t.b.v. wastafel 551,15€                  -€                         

532 Riolering & koud- en warmwater t.b.v. extra wastafel naast bestaande wastafel 301,71€                  -€                         

534 Riolering & koud- en warmwater t.b.v. bad 503,52€                  -€                         

600 Warmtepompopties, afgiftesystemen en regelingen keuze deadline: 1-3-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

616 Elektrische radiatoren slaapkamer <15mtr2 833,56€                  -€                         

617 Elektrische radiatoren slaapkamer >15mtr2 & <20mtr2 889,73€                  -€                         

677 Elektrische boiler 55 liter Nibe 1.316,93€              -€                         

678 Elektrische boiler 120 liter Nibe 1.545,03€              -€                         

Paraaf VDM Woningen:                                                Paraaf verkrijger(s):                                                                  .                                      
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700 Ventilatie en afzuiging keuze deadline: 1-3-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

701 Extra afzuigpunt ventilatie 333,85€                  -€                         

703 Muurdoorvoer DN 150 incl. keerklep en leiding naar afzuigkap <1 mtr1 150,48€                  -€                         

704 Extra leiding afzuigkap DN150 prijs per meter (bocht rekenen als 1 mtr1) 52,75€                    -€                         

708 Pijpdak ventilator, geint. RV en werkschakelaar Itho Daalderop 946,21€                  -€                         

800 Sanitair opties keuze deadline: 1-3-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

801 Offerte VDM Woningen (sanitair en tegelwerk) d.d.:

802 Uw korting bij opdracht sanitair en tegelwerk via offerte VDM Woningen, korting 

wordt verrekend in de sanitair en tegelwerk offerte  

-€                         -€                         

810 Laten vervallen van basis sanitair en tegelwerk (bouwnr. 1 of 14) -3.547,00€             -€                         

900 Overige opties keuze deadline: 1-4-2021

Optie Omschrijving Prijs incl. BTW Aantal totaal incl. BTW

901 Svedex binnendeuren en krukken conform offerte d.d.: 

Paraaf VDM Woningen:                                                Paraaf verkrijger(s):                                                                  .                                      


