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Betrokken partijen  

 Ontwikkelaar  
Jongen Projectontwikkeling 
Hompertsweg 34 
6370 AH Landgraaf 
www.jpo.nl 
+31 (0) 88/1866363       
 

 Realisatie 
Jongen Bouwpartners  
Noorderpoort 101 
5916 PJ Venlo  
www.jongen.com   
+31 (0)88 186 1200 
  

 

Keukenshowroom 
Goergen Keukens Stein 
Nijverheidsweg 17 
6171 AZ Stein 
stein@goergenkeukens.nl 
+31 (0)46-433 13 67 
 

 Sanitairshowroom 
Schonkeren Weert 
Roermondseweg 86 
6004 AT Weert 
www.schonkerenbv.nl 
+31 (0)495 457 111 
 

 Tegelshowroom 
Tegelhandel Loomans BV 
Ambachten 6A 
5711 LC Someren 
www.tegelhanderlloomans.nl 
+31 (0)493 494 505 
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Contactpersoon  

Het zal u duidelijk zijn dat bij het kopen van een woning nogal wat komt kijken. De diverse 
informatiestromen tijdens het bouwproces kunnen het voor u tamelijk onoverzichtelijk maken. Daarom 
staat uw persoonlijke woonadviseur u gedurende het gehele bouwproces terzijde en informeert u over 
allerlei relevante zaken. Zodra u de koop-/aannemingsovereenkomst bij de makelaar heeft getekend en 
er zicht is op de verkoopdrempel wordt u door de woonadviseur uitgenodigd voor een individueel 
woonadviesgesprek en ontvangt u de activatiecode voor uw persoonlijke online omgeving.  

Uw persoonlijke woonadviseur is: 

Anika Simons 
Ik ben Anika en help mensen graag van hun aankoop een 
persoonlijke woonomgeving te maken.  

Een huis kopen is voor de meesten van ons geen dagelijks werk. 
Daarom begeleid en adviseer ik bij de diverse keuzen. Denk 
bijvoorbeeld aan meerwerkopties. Maar ook met vragen over de 
bouwwerkzaamheden kunnen kopers bij mij terecht. Vanaf het 
tekenen van de koopovereenkomst tot de oplevering ben ik 
contactpersoon voor de kopers. 

Aan de Stadsmuur is een uniek project. De architectuur is 
prachtig en wat ik heel bijzonder vind, is dat we nieuwbouw 
realiseren in en op een historische kern. Zowel voor gezinnen als 
voor kleinere huishoudens wordt het een geweldige plek om te 
wonen. 

 
 
 
 
Afdeling Woonadvies  
T  : +31 (0)88 186 1200 
Wij zijn gevestigd: 
Noorderpoort 101, 5916 PJ VENLO 
info@jongen.com 
www.jongen.com  
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Voorwoord  

Geachte heer, mevrouw, 
 
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw woning. Fijn dat u voor de 
kwaliteit en kunde van Jongen Bouwpartners heeft gekozen. Graag begeleiden 
wij u naar de oplevering van uw woning toe. Zodra er zicht is op het behalen 
van de verkoopdrempel, wordt u door uw persoonlijke woonadviseur 
uitgenodigd voor een individueel woonadviesgesprek. 
 
Bij het aangaan van de koop-aanneemovereenkomst heeft u reeds uw keuze 
moeten doorgeven voor grote bouwkundige opties, zoals bijvoorbeeld een 
aanbouw, dakkapel of schuifpui. Deze opties zijn reeds vastgelegd in uw koop-
/aanneemovereenkomst. 
 
De overige opties voor uw nieuwe woning hebben wij verwerkt in dit naslagwerk en zullen wij in het 
persoonlijke gesprek uitgebreid met u bespreken. Op deze manier vertrouwen wij erop dat wij voor u een 
woning kunnen realiseren die aan uw wensen voldoet. 
 
U ontvangst veel informatie voor en over uw woning, ook in deze  handleiding. Daarom is de informatie 
uit deze handleiding samengevat in een overzichtelijk stappenplan. Dit stappenplan vindt u in het midden 
van deze handleiding. In één oogopslag kunt u zien in welke volgorde wij graag uw opdracht voor uw 
keuzes ontvangen. Op deze manier kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat u geen keuzestress heeft 
en kan bouwbedrijf Jongen de bouw en individuele keuzes in goede banen leiden. 
 
Wij wensen u veel plezier met alle voorbereidingen behorende bij de aankoop van uw nieuwe woning. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jongen Bouwpartners 
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Uw wensen  

Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, zijn ook de 
wensen van u en uw toekomstige buren verschillend. Om u de mogelijkheid te bieden 
uw woning een eigen karakter te geven, is er een ‘standaard’ koperskeuzelijst voor de 
kleine ruwbouwopties en afbouwopties opgesteld. 
 
Op al onze meer-/minderwerkopties zijn de Algemene Voorwaarden Meer- en 
Minderwerk van toepassing, deze zijn opgenomen in de bijlage.  
 
Grote ruwbouwopties 
Bij de makelaar heeft u een aparte lijst ontvangen met hierop verschillende grote ruwbouwopties (opties 
aangeduid met een R) het betreft de opties voor het vergroten van de boilercapaciteit, die veelal van 
invloed zijn op de constructie van de woning of welke veel voorbereidingstijd vergen. Deze dienen in de 
koopovereenkomst te worden opgenomen. Let dus zelf ook goed op of alle grote ruwbouwopties die u 
wenst, in de (koop-)aanneemovereenkomst zijn meegenomen. Aanpassen van de grote ruwbouwopties is 
na het verstrijken van de deadline is niet meer mogelijk. 
 
Kleine ruwbouw- en afbouwopties 
Naast de grote ruwbouwopties die in de (koop-)aanneemovereenkomst zijn vastgelegd, bieden wij voor 
de binnenkant van uw woning diverse opties aan. De eerste opties die vastgelegd dienen te worden, zijn 
de kleine ruwbouwopties. U kunt hierbij denken aan leidingwerk voor water en electra, extra 
stopcontacten, binnendeuren,  etc. Voor het definitief in opdracht geven van deze opties, is een uiterste 
datum opgesteld (zogenaamde deadline). Zo kunnen wij u garanderen dat deze opties tijdig worden 
doorgevoerd. De definitieve deadlines hangen af van het behalen van de verkoopdrempel en worden 
schriftelijk aan u medegedeeld zodra uw persoonlijke woonadviseur is toegewezen en het 
woonadviestraject van start gaat. 
 
De laatste opties die moeten worden vastgelegd, zijn de afbouwopties. Dit zijn de opties die meer met de 
afwerking en de afbouw te maken hebben, zoals schakelmateriaal, deurklinken en plafondspuitwerk. 
Hiervoor geldt een separate deadline. De deadlines worden nader toegelicht onder hoofdstuk deadlines. 
 
Specifieke koperswensen 
Door middel van de standaard opties welke voor uw woning zijn opgesteld, hopen wij u een woning te 
kunnen aanbieden zoals u deze voor ogen heeft.  
Het seriematige bouwproces verloopt volgens een vastgestelde procedure met een gecertificeerd 
kwaliteitssysteem waardoor afwijkingen slechts beperkt mogelijk zijn. Individuele koperswensen buiten 
de aangeboden opties op de koperskeuzelijst zijn slechts zeer beperkt. We bekijken graag samen met u de 
mogelijkheden, binnen reële grenzen.  
 
Wijzigingen aan de constructieve (beton)wanden en de buitengevels zijn, buiten de aangeboden opties 
ruwbouwopties, niet mogelijk. Daarnaast is het niet mogelijk om de indeling van de woning te wijzigen en 
technische- en sanitaire ruimtes te vergroten/verkleinen.  
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Duurzaamheid 
De aandacht voor duurzaam wonen wordt steeds groter. Ook Jongen Bouwpartners is volop bezig met het 
onderzoeken, ontwikkelen en implementeren van duurzame ontwikkelingen. In onze standaard woningen 
wordt reeds op diverse manieren rekening gehouden met duurzaamheid; goed geïsoleerde woningen, het 
toepassen van materialen die minder belastend zijn voor het milieu, het minimaliseren van 
energieverbruik, etc.  
 
PV-panelen 
Bij uw woning worden PV-panelen toegepast om energielabel A te behalen. Aan de hand van de EPC-
berekening wordt het benodigde wattage van de PV-panelen berekend en wordt bepaald hoeveel en 
welke PV-panelen worden toegepast. Het uiteindelijke aantal, de plek en de grootte van de PV-panelen 
kan daardoor afwijken van het aantal, de plek en de grootte van de PV-panelen zoals afgebeeld op de 
verkooptekening. 
 
Individuele wensen met betrekking tot bijvoorbeeld extra pv-panelen, een andere omvormers, het etc, 
zijn niet mogelijk. Enerzijds omdat deze vaak goedkeuring via welstand nodig hebben en anderzijds omdat 
dit van invloed is op de installaties en het bouwproces, daarnaast is de ruimte niet aanwezig. Er zijn dan 
véél meer aanpassingen nodig dan je in eerste instantie zou verwachten en daar kunnen wij momenteel 
helaas nog niet in voorzien.  
 
Definitieve opdracht voor uw kopersopties 
De gemaakte keuzes worden middels een overzichtelijke offerte, inclusief verwerking op de 
kaveltekening(en) aan u aangeboden. Na uw bevestiging worden deze opties in opdracht gegeven aan 
alle bij de bouw betrokken partijen waarop zij ervoor zorgdragen dat uw keuzes tijdens de bouw 
gerealiseerd worden.  

Betalen van uw kopersopties 
De kopersopties worden conform meerwerk opgave aan u gefactureerd.  
U ontvangt per email (let op dat deze niet in de spam terecht komen) twee facturen: 

 De eerste factuur (25% van de totale meerprijs) ontvangt u op het moment dat u uw opties 
definitief in opdracht heeft gegeven  

 De tweede factuur (75% van de totale meerprijs) ontvangt u vlak voor oplevering.  
Indien voor oplevering niet aan de betalingsverplichting is voldaan ontvangt u geen sleutel. Bij betaling via 
de showroom gelden de betalingsvoorwaarden van de betreffende showroom. 
 

  



 
 

 
  8   
 

 

 

Digitaal platform 

Voor dit project maken we gebruik van digitaal platform Hoomctrl.nl Deze  
software is ontwikkeld voor de huizenmarkt. Hier krijgt u een persoonlijke portal 
die een ideale verbinding is tussen de woonadviseur en u als koper(s). Door deze 
software is de communicatie helder en zijn de afspraken overzichtelijk.  
 
Via www.hoomctrl.nl kunt u vanuit thuis reeds de meer-minderwerklijst bekijken, 
deze uitgebreid bespreken en uiteindelijk vastleggen. Uiteraard bekijken we deze 
bij ons woonadviesgesprek gezamenlijk en hoeft u dit niet alleen te doen.  Maar 
een goede voorbereiding is het halve werk. 
 
De voordelen van Hoomctrl.nl:  

 Uw informatie wordt op een overzichtelijke manier weergegeven. 
 Het scheelt een hoop papierwerk en mailverkeer. 
 U kunt op een laagdrempelige manier communiceren met uw woonadviseur voor het 

beantwoorden van uw vragen (chatfunctie, Veelgestelde vragen-lijst). 
 Wij kunnen bouwnieuws zoals foto’s of andere berichten, met u delen. 
 Via het systeem kunnen we documenten, verkooptekeningen, contractstukken en foto’s 

documenteren en het delen.  
 U krijgt een signaal als sluitingsdatums naderen. 
 U kunt uw koperswensen digitaal invullen en de meer- en minderkosten compleet inzien. 
 U kunt uw contactgegevens alvast delen met uw nieuwe buren, indien wenselijk. 

 
Hoe kan ik mijn woonwensen doorgeven? 
Uw woonadviseur maakt in het systeem een inlogcode voor u aan. U ontvangt hiervan een activatie email.  
Na het inloggen kunt u onder het kopje ‘Woonwensen’ alle beschikbare koperswensen inzien en 
selecteren. Per optie wordt ook duidelijk de sluitingsdatum weergegeven. Wanneer u een optie in 
opdracht wilt geven, kunt u de optie selecteren en vervolgens opslaan. Op deze manier ziet u direct wat 
de totale kosten zijn van uw wensen. U kunt de woonwensen naar eigen inzicht aanpassen totdat deze 
door uw woonadviseur definitief worden gemaakt (meestal na sluitingsdatum). 
 
Alle aanpassingen zijn gebonden aan een tijdschema. Dit betekent dat de opties vóór een bepaalde datum 
definitief vastgelegd dienen te zijn. Deze datums noemen wij “sluitingsdatums”. Na een sluitingsdatum zal 
de optie komen te vervallen omdat deze niet meer gerealiseerd kan worden in ons bouwproces. U kunt in 
Hoomctrl.nl deze optie dan ook niet meer aanpassen. In het volgende hoofdstuk worden de sluitingsdatum 
nader toegelicht. 
 
Opties na de sluitingsdatums 
Na de sluitingsdatums is het niet meer mogelijk om aanpassingen of wensen door te voeren. U kunt deze 
wensen dan na de oplevering, in eigen beheer, (laten) uitvoeren.  
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BELANGRIJK: Sluitingsdatums  

Om uw woning binnen het bouwproces naar uw wens te laten aanpassen, worden 
er sluitingsdatums gehanteerd. Deze sluitingsdatums geven aan wanneer een 
betreffende optie definitief in opdracht gegeven dient te zijn. Deze harde datums 
zijn nodig om uw aanpassingen op tijd uit te kunnen werken, materialen te 
bestellen en het proces waar nodig aan te passen zonder het algehele bouwproces 
onnodig te vertragen.  
 
Hieronder hebben we de belangrijke sluitingsdatums indicatief op een rij gezet. De 
definitieve datums worden schriftelijk of per email aan alle kopers bekend gemaakt 
bij het behalen van de verkoopdrempel, en zijn bindend. 
 
Eerste sluitingsdatum, grote ruwbouwopties (01): zie pagina 10 
De grote ruwbouwopties zoals het vergroten van de boiler capaciteit, dienen vroegtijdig gekozen te 
worden en moeten worden vastgelegd in de koop-/aanneemovereenkomst. Na het tekenen van de koop-
/aanneemovereenkomst is het niet meer mogelijk grote ruwbouwopties te wijzigen of in opdracht te 
geven. 
 
Tweede sluitingsdatum, kleine ruwbouwopties (02): zie pagina 10 
De kleine ruwbouwopties zoals het aanpassen van binnendeuren, leidingwerk en elektra en andere 
bouwkundige opties kunnen tijdens het proces bij uw woonadviseur worden vastgelegd.  Ook is het 
belangrijk dat de afspraken van de keuken- en sanitair- en tegelshowroom vóór deze sluitingsdatum 
definitief worden gemaakt en worden vastgelegd. 
 
Na het verstrijken van de sluitingsdatums zijn er GEEN wijzigingen meer mogelijk. 
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Vastgestelde sluitingsdata: 
 
Indien u koopt nadat de bouw reeds is gestart, dan kan het dus voorkomen dat sluitingsdatums reeds 
verstreken en daarmee opties verlopen zijn. Heeft u toch nog wensen dan dient u deze ter beoordeling 
aan uw woonadviseur voor te leggen. De prijzen en omschrijvingen van de dan eventueel nog te kiezen 
opties kunnen afwijken van de prijzen en omschrijvingen zoals opgenomen in de koperskeuzelijst. Jongen 
Bouwpartners behoudt zich het recht voor verzoeken voor opties ná het verstrijken van de sluitingsdatums 
af te wijzen. 
 

Sluitingsdata Bij De Wijnkoper Grote ruwbouwopties (01) Kleine ruwbouwopties (02) 
Kavels 9 +10 18-10-2021 18-10-2021 
Kavels 11+12 01-11-2021 01-11-2021 
Kavels 13+14+15+16 01-12-2021 01-12-2021 
Kavels 17+18 13-01-2022 13-01-2022 
Kavels 19+20 01-02-2022 01-02-2022 

 
 

Sluitingsdata Jakobus Front Grote ruwbouwopties (01) Kleine ruwbouwopties (02) 
Kavels 26+27+28 01-10-2021 01-10-2021 
Kavels 29 t/m 33 01-11-2021 01-11-2021 
Kavels 34 t/m 38 01-12-2021 01-12-2021 
Kavels 39 t/m 43 13-01-2022 13-01-2022 
Kavels 44 t/m 48 01-02-2022 01-02-2022 
Kavels 49 t/m 53 01-03-2022 01-03-2022 
Kavels 54 t/m 58 01-04-2022 01-04-2022 
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Stap voor stap,  

  

 

 
 
Stap 1 - Inplannen bezoeken showrooms: keuken en sanitair  
Zoals bekend is de woningmarkt op dit moment booming. Dit betekent ook dat onze leveranciers druk zijn. 
Om het bouwproces zo soepel en vlot mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat u ook spoedig uw 
wensen met betrekking tot de keuken en het sanitair laat vastleggen. Het is daarom goed zo spoedig 
mogelijk afspraken in te plannen bij de desbetreffende showrooms. De contactgegevens en de 
sluitingsdata van de verschillende showrooms vindt elders in dit boekje. Let op: het is belangrijk dat u de 
afspraak bij de tegelshowroom inplant ná het bezoek aan de sanitair-showroom. 
 
Stap 2 - Inloggen op hoomctrl.nl 
Om alle zaken met betrekking tot het samenstelling van uw unieke woning zo makkelijk en overzichtelijk 
mogelijk te maken, maken wij bij dit project gebruik van het digitale platform www.hoomctrl.nl. (zie de 
paragraaf  ‘hoomctrl.nl’) 
 
Stap 3a - Bezoek Keuken showroom (ca 14 dagen VOOR sluitingsdatum Kleine 
Ruwbouw!!) 
Naast het uitzoeken van het sanitair, is het ook belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak te maken met 
een keukenshowroom.  
Uw woning is standaard voorzien van een keuken en er zijn standaard installatievoorzieningen 
opgenomen. Wanduitslagen van deze installaties, de zogenaamde 0-tekening is terug te vinden in uw 
dossier op hoomctrl.nl. De prijslijst voor het verplaatsen van de standaard installatie is terug te vinden in 
bijlage III. U bent vrij in de keuze van de keukenleverancier, welke de keuken na oplevering mag plaatsen. 
Op basis van jarenlange ervaring heeft Jongen Bouwpartners wel een voorkeur showroom voor keukens, 
deze vindt u terug bij ‘betrokken partijen’ op blz.4. Zij maken vrijblijvend voor u een offerte. Indien u deze 
showroom de opdracht geeft, levert de showroom een gemaatvoerde installatietekening. Op basis van de 
gemaatvoerde installatietekening zal Jongen Bouwpartners een aanvullende offerte uitbrengen indien het 
nodig is om de keuken- installatie aan te passen.  
 
Indien u de keuken niet bij de voorkeursshowroom wenst af te nemen, is het van belang dat de door u 
gekozen showroom een keukentekening maakt met minimaal een gemaatvoerde plattegrond, 
vooraanzicht en indien nodig een vloer- en plafondplan. Op deze tekeningen dienen de aansluitpunten 
eenduidig te worden weergegeven. Indien u geen gemaatvoerde tekeningen aanreikt, kunnen wij de 
offerte niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u vriendelijk om de tekening van de keuken aan ons 
beschikbaar te stellen via hoomctrl.nl, zodat wij deze in behandeling kunnen nemen. U dient er rekening 
mee houden dat u minimaal twee weken voor de sluitingsdatum uw definitieve keukenopstelling dienen 
te ontvangen. Dan hebben wij vervolgens de mogelijkheid om een goede offerte voor u op te stellen voor 
de eventuele  wijzigingen aan de keukeninstallatie.  
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Stap 3b - Bezoek Sanitair showroom (voor de sluitingsdatum Kleine Ruwbouw!!) 
Het is belangrijk zo spoedig mogelijk een afspraak te maken bij de sanitair showroom!  
Bij de showroom kunt u de verschillende indelingen bespreken met uw adviseur. In de showroom kunt u 
ook kiezen welk sanitair u wenst. De sanitairadviseur zal ten aanzien van uw gewenste wijzigingen een 
vrijblijvende offerte verstrekken.  
 
 
Stap 4 – Persoonlijk woonadviesgeprek bij Jongen Bouwpartners 
Graag gaan wij, bij voorkeur na uw bezoek aan de sanitair- en keukenshowroom, met u in gesprek over de 
koperswensen. U kunt deze reeds voorafgaand aan ons gesprek invoeren op www.hoomctrl.nl, dan heeft 
u ook meteen een beeld bij de kosten die deze meer- of minderkosten met zich meebrengen. Tijdens het 
gesprek lopen wij graag met u de door u gekozen opties door om een goed beeld te krijgen van de wensen 
die u hebt. Daarnaast zullen we ook kort nog de overige aangeboden opties doorlopen, het toevoegen, 
aanpassen of verwijderen is nog steeds mogelijk. Uiteraard is er ook alle ruimte voor andere vragen. 
Wanneer wij tijdens het gesprek uw wensen inzichtelijk hebben gemaakt, is het mogelijk om meteen voor 
uw woonwensen te tekenen. Hiermee hebt u direct duidelijkheid over de kosten en weet u zeker dat alle 
opties juist verwerkt worden. De gekozen opties verwerken wij daarna nog in een kaveltekening van uw 
woning, waardoor altijd duidelijk is wat u gekocht heeft. 
 
 
Stap 5 - Bezoek Tegel showroom  
Bij de tegelshowroom kunt u het basis tegelpakket bekijken en eventuele wijzigingen bespreken. Vergeet 
niet uw sanitairtekening mee te nemen!! De showroom zal ten aanzien van uw gewenste wijzigingen een 
vrijblijvende prijsopgave verstrekken. Mocht u bij de showroom geen keuze kunnen maken, dan kunt u via 
de koperswensen ook kiezen voor casco oplevering van de badkamer én het toilet (gedeeltelijk casco is 
niet mogelijk). De contactgegevens en de sluitingsdata van de verschillende showrooms vindt elders in dit 
boekje.  
 
Let op: het is belangrijk dat u de afspraak bij de tegelshowroom inplant ná het bezoek aan de 
sanitairshowroom. 
 
Stap 6 – Invullen Deurenportal -> keuzes binnendeur(afwerking) 
Voor de deadline kleine ruwbouw wordt er specifiek voor uw woning een online deurenomgeving ingericht 
waarop u eenvoudig de wijzigingen m.b.t. de binnendeuren kunt zien.  
Zodra dit portal is ingericht ontvangt u hiervoor per email een activatielink. Let op uw SPAMBOX.  
Wij verzoeken u voor de deadline kleine ruwbouw de door u gewenste afwerking te bevestigen. Ook indien 
u kiest voor standaard.  
 
 
Stap 7: Sluitingsdatum Kleine Ruwbouw (100% gereed woonwensen) 
Zorgt u ervoor dat u voor deze datum alle door uw gewenste keuzes heeft bevestigd in hoomctrl.nl 
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Tot slot! 
Wanneer u al deze stappen succesvol doorlopen heeft mogen wij u feliciteren met een compleet 
samengestelde woning! Nu heeft u alle tijd om op afstand de bouw te volgen en is het wachten op de 
oplevering. 
 
Voordat dat zo ver is, gaan we u uiteraard ook nog de mogelijkheid bieden om een keer de bouw en 
uiteraard uw eigen woning te bekijken. Wij zullen u daarvoor tijdig een uitnodiging sturen. 
 
Wellicht ter overvloede willen we u er in ieder geval op attenderend dat het niet is toegestaan de bouw 
te betreden anders dan op onze uitnodiging. We begrijpen dat u graag alles nauw wilt volgen, maar een 
bouwterrein is een gevaarlijk terrein en om die reden niet vrij begaanbaar. U kunt met al uw vragen terecht 
bij uw woonadviseur. 
 
Wij wensen u veel plezier toe met het maken van uw keuzes.  
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Bijna klaar…….. 

Kijkmomenten 
De bouwplaats is niet openlijk toegankelijk. Jongen Bouwpartners is verantwoordelijk voor de veiligheid 
op en rondom de bouwplaats. Om die reden is het dan ook niet toegestaan de bouw op eigen initiatief te 
betreden. Uiteraard weten wij dat u als koper graag tijdens het proces al zou willen bezoeken. Wij stellen 
u tijdens het proces tweemaal in de gelegenheid uw woning te bekijken. 
 
Nadat de trappen zijn geplaatst, nog voor de afwerkvloeren worden aangebracht en men nog met het 
leidingwerk bezig is, zullen wij een kijkmiddag organiseren. U ontvangt hiervoor tijdig van ons een 
uitnodiging. We ontvangen iedereen tegelijk met een kopje koffie en laten daarna iedereen zijn eigen 
woning bekijken. Uiteraard is er dan ook de mogelijkheid kennis te maken met uw nieuwe buren. (ivm 
corona kan dit afwijken) Tijdens dit bezoek is het goed om ook alvast te controleren of uw leidingwerk en 
de andere opties volgens afspraak zijn aangebracht. 
 
Het tweede moment in het proces is het inloopuurtje. Dit moment is meestal rond de tijd dat er betegeld 
wordt in de woningen en is bedoeld om zaken in te meten en uw opties van de koperskeuzelijst te 
controleren. Zijn er nog leveranciers die zaken moeten inmeten, neem deze tijdens dit inloopuurtje mee, 
dat voorkomt dat er andere afspraken gemaakt moeten worden. 
 
Het derde kijkmoment is vlak voor de officiële oplevering van uw woning en biedt u de gelegenheid een 
kwaliteitscheck te doen. Uw woning is dan 99% gereed. U kunt controleren of alles conform afspraak is 
uitgevoerd. Daardoor kunnen eventuele  fouten en/of gebreken nog vóór de officiële oplevering verholpen 
worden.  
 
Oplevering 
Als de bouw voltooid is, zal de woning aan u opgeleverd worden, hiervoor ontvangt u een uitnodiging. 
Tijdens de oplevering zullen we de woning gezamenlijk controleren op eventuele gebreken. Wanneer uw 
woning aan u opgeleverd is, krijgt u officieel de sleutel. Vanaf dat moment is de woning van u en mag u 
beginnen met uw eigen werkzaamheden. Mochten er dan alsnog punten openstaan, dan worden deze 
uiteraard opgepakt en afgehandeld door onze uitvoerder. 
Het staat u vrij om een deskundige van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis mee te nemen. 
 
Onderhoud en garantie 
Nadat uw woning is opgeleverd en alle openstaande punten zijn afgehandeld, gaat de onderhouds- en 
garantieperiode in. In de technische omschrijving kunt u terugvinden hoe lang deze periodes zijn. Mocht 
er tijdens deze periodes een gebrek ontstaan aan uw woning, dan is Jongen Bouwpartners uw 
aanspreekpunt. U dient dan contact op te nemen met afdeling service en onderhoud van Jongen 
Bouwpartners. Dat kan het best via onze website; www.jongen.com.  
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Deel uw mening 

Tijdens de gehele bouwperiode doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden en op de 
hoogte te houden. Uiteraard leren wij het meest van uw ervaring en feedback. Deze ontvangen wij 
uiteraard graag via uw woonadviseur.  
 

Daarnaast is ons bedrijf aangesloten bij de Stichting Klantgericht 
Bouwen. Deze stichting is opgericht door de  brancheorganisatie 
Bouwend Nederland en heeft als doel de kwaliteit en de 
dienstverlening van bouwers op een hoger peil te brengen.  

 
Sinds juni 2012 heeft de Stichting Klantgericht Bouwen een vergelijkingswebsite gelanceerd met de 
bouwprestaties van bouwondernemingen in de nieuwbouwsector;  www.bouwnu.nl.  
 
Uw mening over onze dienstverlening zal ons helpen onze organisatie verder te verbeteren en zo goed 
mogelijk te laten aansluiten op de wensen en eisen van onze klanten. 
 
De Stichting Klantgericht Bouwen zal u, indien u hier geen bezwaar tegen maakt, benaderen met het 
verzoek een enquête (Kopersrapport) in te vullen over onze dienstverlening en opleverkwaliteit. Deze 
enquête bestaat uit twee delen: voor het 1e deel wordt u benaderd circa 2 maanden na start bouw en 
voor het 2e deel circa 3 maanden na de oplevering. 
 
Uw mening wordt (indien u dit wenst anoniem) verwerkt in de rapportcijfers en beoordelingen op de 
website bouwnu.nl. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk aan dit onderzoek mee te werken. Uw mening is voor ons van groot belang: 
alleen op deze manier krijgen wij inzicht in ons werken en kunnen wij onze dienstverlening en 
opleverkwaliteit verbeteren en zo onze klanten nog beter van dienst zijn. Wij zullen dan ook zeer serieus 
omgaan met uw oordeel.  
Nadat u meegewerkt heeft aan deze vragenlijst ontvangt u van ons een leuk presentje.  
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Bijlage I: Algemene voorwaarden Meer- en Minderwerk 
 
In acht genomen moet worden: 
 

- De richtlijnen en aanbevelingen van Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg; 
- De geldende eisen / voorschriften gesteld door overheid, brandweer, NUTS-bedrijven etc. 
- Planning c.q. fase waarin de bouw zich bevindt; 
- Door uzelf gekochte materialen zullen niet door de aannemer worden verwerkt. 

Werkzaamheden welke u in eigen beheer wenst uit te voeren, zijn pas mogelijk na oplevering. 
U dient zich hierbij zelf op de hoogte te stellen van de geldende eisen / voorschriften zoals 
gesteld door overheid, brandweer, NUTS-bedrijven etc. Tevens wijzen wij u erop dat de door 
u zelf na oplevering aangebrachte materialen en/of wijzigingen niet onder de Garantie- en 
Waarborgregeling van Woningborg vallen; 

- Meer- en minderwerk kan niet in behandeling worden genomen, indien door u wijzigingen, 
doorhalingen en/of aanvullingen worden aangebracht in de lijst c.q. offertes; 

- Prijzen zijn niet meer geldig indien de bouw dermate is gevorderd dat voor het realiseren van 
meer- en minderwerk onderdelen moeten worden afgebroken of verbouwd, productie van 
onderdelen zijn gestart en/of planning wordt gestagneerd; 

- Eenmaal goedgekeurd meer- minderwerk wordt administratief verwerkt en kan daarna niet 
meer worden geannuleerd; 

- De betalingen van het meer- en minderwerk zullen plaatsvinden conform de Garantie – en 
Waarborgregeling van Woningborg; 

- Alle genoemde prijzen zijn inclusief transport, montage, aanbrengen leidingen alsmede 
opslagen voor begeleiding, algemene kosten en omzetbelasting (thans 21%, eventuele 
wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend). Genoemde prijzen 
hoeven dan ook niet overeen te komen met bij leveranciers genoemde (showroom)prijzen; 

- Er wordt 10% algemene kosten / coördinatiekosten geteld op de offertes van de sanitair-, 
tegelshowroom(s). Het standaard sanitair en tegelwerk zal niet belast worden met algemene 
kosten / coördinatiekosten. 

- De woningen uit dit project worden mede gerealiseerd met een groot aantal geprefabriceerde 
(gebouw)onderdelen. Hierdoor dient u rekening te houden met het feit dat niet al uw 
individuele wensen kunnen worden gehonoreerd. Wijzigingen bij de prefab wanden worden 
niet gehonoreerd. 

- Indien er in de koop- en/of aannemingsovereenkomst sprake is van een koppelverkoop, 
kunnen wij meerwerk uitsluitend uitvoeren onder de volgende voorwaarden: 
• Het door u voor akkoord getekende meerwerk dient voor 100% betaald te worden 

zodra u hiervoor opdracht heeft gegeven. 
• Bij het niet doorgaan van de aankoop van uw woning zal dit meerwerk niet 

gecrediteerd worden 
- Indien de koop- en/of aannemingsovereenkomst nog ontbonden kan worden op basis van 

artikel 7 (ontbindende voorwaarden) van de koop- en/of aannemingsovereenkomst, voeren 
wij meerwerk uitsluitend uit indien het door u voor akkoord getekende meerwerk 100% 
betaald wordt bij opdracht. Bij het niet doorgaan van de koop van uw woning wordt dit 
meerwerk niet gecrediteerd. 
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Bijlage II: Uitleg showrooms  
 
Vooraan in dit boekje vindt u de gegevens van de showrooms die voor uw woning relevant zijn. Alvorens 
u naar de showroom gaat voor dit project verzoeken wij u contact op te nemen met hen zodat u ook 
gericht geholpen kunt worden. 
 
Projectnaam met projectnummer (zie voorblad) zijn relevante informatie voor de showroom. 
 
Sanitair 
In de badkamer(s) en toiletruimte(s) wordt standaard sanitair geplaatst conform de 
verkoopcontractstukken. Ten aanzien van de keuze van de sanitaire inrichting zijn onderstaande 
mogelijkheden. Onderstaand treft u een toelichting op de mogelijkheden aan: 
 

A. U kiest voor standaard sanitair zoals omschreven in de verkoopcontractstukken. Het sanitair wordt 
geleverd en gemonteerd vóór oplevering van uw woning. 

 

B. U kiest bij onze showroom voor ander sanitair dan standaard wordt aangeboden. Na het bepalen 
van uw keuze, stuurt onze showroom u de offerte. In deze offerte zijn de volgende kosten 
verwerkt: de verrekening van het standaard sanitair, installatietechnische aanpassingen tov de 
basisinstallatie, de eventueel benodigde bouwkundige werkzaamheden en coördinatiekosten. Het 
sanitair wordt geleverd en gemonteerd vóór oplevering van uw woning. 

 

 
Tegelwerk 
In de badkamer(s) en toiletruimte(s) wordt standaard tegelwerk aangebracht conform de 
verkoopcontractstukken. Ten aanzien van de keuze van het tegelwerk zijn onderstaande mogelijkheden. 
Onderstaand treft u een toelichting op de mogelijkheden aan: 
 

A. U kiest voor het standaard tegelwerk zoals omschreven in de verkoopcontractstukken. Het 
tegelwerk wordt geleverd en aangebracht vóór oplevering van uw woning. Er is een keuze uit een 
aantal kleuren, deze kunt u bezichtigen in de showroom.  

 

B. U kiest voor ander tegelwerk dan standaard wordt aangeboden. Na het bepalen van uw keuze, 
stuurt de showroom u de offerte. In deze offerte is de verrekening van het standaard tegelwerk 
verwerkt. Voor het kunnen opstellen van de tegelwerkofferte dient de badkamerindeling definitief 
te zijn. Het tegelwerk wordt geleverd en aangebracht vóór oplevering van uw woning.  

• Bij de keuze voor ander tegelwerk moet u rekening houden met extra kosten voor 
bijvoorbeeld het aanbrengen van tegels van een ander formaat, kosten door snijverlies, 
kosten bij diagonale verwerking, aanbrengen van striptegels etc.  
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Keuken 
Er is standaard een keuken opgenomen in uw woning. U bent vrij in de keuze van de keukenleverancier, 
welke de keuken na oplevering mag plaatsen. De evt. in uw verkoopstukken opgenomen stelpost keuken 
wordt via de meer-minderwerklijst met u verrekend. Op basis van jaren ervaring heeft Jongen 
Bouwpartners wel een voorkeur showroom voor keukens.  
 
De keukenshowroom maakt vrijblijvend een offerte voor u naar aanleiding van uw persoonlijke wensen. 
Indien u de showroom opdracht geeft, levert de showroom een gemaatvoerde installatietekening. Op de 
keukentekening kunt u de standaard installatieposities zien. Op basis van de installatietekening van de 
showroom zal Jongen Bouwpartners een aanvullende offerte uitbrengen om de keukeninstallatie aan te 
passen indien de indeling afwijkt van de standaard indeling.  
 
Ten aanzien van de keuze van de keukenshowroom zijn er enkele mogelijkheden. Onderstaand treft u een 
toelichting op de mogelijkheden aan: 
 
 

A. U koopt een zelf samengestelde keuken bij de projectkeukenshowroom. De keuken wordt ná de 
oplevering geleverd en gemonteerd, dit in verband met garanties en dergelijke. De evt. in uw 
verkoopstukken opgenomen stelpost keuken wordt via de meer-minderwerklijst met u verrekend. 
De keuken wordt door de showroom aan u in rekening gebracht. Indien de installatie en het 
leidingwerk aangepast dient te worden, dan kunnen wij dit eventueel voor oplevering voor u 
uitvoeren. Dit wordt verwerkt in, en met u verrekend via, de meer-minderderwerklijst. Hieraan 
zijn kosten verbonden. 

• Indien dit niet tijdig (voor de sluitingsdatum kleine ruwbouw) wordt overeengekomen via 
de meer-minderwerklijst, dan  wordt het leidingwerk uitgevoerd conform de basis-
opstelling zoals weergegeven in de technische omschrijving en op 0-tekening van de 
keuken. 

 

B. U kiest voor een andere keukenshowroom die de keuken levert en plaatst, ná oplevering. Indien 
de installatie en het leidingwerk aangepast dient te worden, dan kunnen wij dit eventueel voor 
oplevering voor u uitvoeren. Dit wordt verwerkt in, en met u verrekend via, de meer-
minderwerklijst. Hieraan zijn kosten verbonden. De evt. in uw verkoopstukken opgenomen 
stelpost keuken wordt via de meer-minderwerklijst met u verrekend. 

• Indien dit niet tijdig (voor de sluitingsdatum kleine ruwbouw) wordt overeengekomen via 
de meer-minderwerklijst, dan  wordt het leidingwerk uitgevoerd conform de basis-
opstelling zoals weergegeven in de technische omschrijving en op 0-tekening van de 
keuken. 

U bent in dit geval ten allen tijden verantwoordelijk voor het contact tussen de showroom en de 
woonadviseur en voor de juistheid en tijdigheid van de aan te reiken informatie en maatvoering.  

 
LET OP: Om een correcte offerte te kunnen maken voor aanpassing van leidingwerk in keuken, dient 
uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een installatieschema voor elektra, positie koud en warm 
water, positie riolering en de benodigde bouwkundige voorzieningen, te worden aangereikt. De exacte 
eisen met betrekking tot de aan te leveren tekeningen zie bijlage: ‘randvoorwaarden keukeninstallatie’. 
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Inleiding 

Uw keuken wordt straks voorzien van een standaard installatie conform de 0-tekening van de keuken. 

Als u kiest voor een keukenopstelling, anders dan de standaard opstelling, dan heeft dat consequenties 
voor de installatie. Jongen Bouwpartners kan aanpassingen in het installatiewerk voor u verzorgen, wij 
maken u hier graag vrijblijvend een offerte voor. De prijzen behorende bij deze wijzigingen kunt u 
terugvinden in de ‘prijslijst installatiewijziging’. Deze aanpassingen zullen dan gereed zijn bij de  oplevering 
van uw woning.  

Vrijblijvende offerte 

Kiest u voor een keuken bij onze showroom, dan zult u de vrijblijvende offerte voor het aanpassen van de 
installatie aan de keukenindeling van uw keuze vanzelf van ons ontvangen. De showroom zal de 
tekeningen rechtstreeks naar ons sturen. 

Kiest u voor een andere showroom, dan dient u ons deze keukentekeningen zelf toe te zenden. Om alles 
op de juiste manier te kunnen offreren en uiteindelijk juist uit te kunnen voeren, stellen wij aan deze 
tekeningen enkele eisen. Welke dat zijn, leest u in dit document: ‘Keukeninstallatie, randvoorwaarden’. 

Eisen keukentekeningen 

Kiest u voor een andere showroom dan de onze, dan ontvangen wij graag tijdig (doch uiterlijk 2 weken 
voor de kleien ruwbouw deadline ) uw keukeninstallatietekeningen voor het maken van een vrijblijvende 
offerte. 

  

      

Keukeninstallatie 

Randvoorwaarden 
 

 V.06-‘19 
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Aan te leveren keukentekeningen:   

 Keukenplattegrond incl. gemaatvoerde installatiepunten   
 Keuken aanzichten incl. gemaatvoerde installatiepunten   
 Indien aan de orde, vloer- en/of plafondaanzichten incl. gemaatvoerde installatiepunten   
 (de voorbeelden van keukentekening en installatieschema in deze mail zijn niet gebaseerd op uw   

woning, maar dienen slechts ter illustratie van de gevraagde informatie op de tekeningen)   
 

Aandachtspunten mbt de aan te leveren keukentekeningen:  

 Naam koper, projectnaam en bouwnummer op iedere pagina vermelden  
 Alle benodigde aanzichten van de wanden (indien aan de orde ook vloer-/plafondplan)  
 Alle bouwkundige maten vermelden  
 Kookeilanden / vrijstaande gedeelten: maatvoering vanuit een vaste wand  
 De aansluitwaarden van de gekozen apparatuur vermelden  
 Ieder installatieonderdeel: maatvoering vanuit een vaste wand en vanuit de vloer (zie voorbeeld) 
 Documenten dienen duidelijk leesbaar en in het Nederlands te worden ingediend  
 Ook de stopcontacten en schakelaars boven het werkblad dienen op de tekening te staan!! Deze 

tekeningen vervangen namelijk onze tekeningen. Wat niet is getekend, kan niet worden 
uitgevoerd. 

 Het elektra voldoet aan de NEN1010; Al het standaard elektra dient ingetekend te zijn. Dit houdt   
in dat alle wandcontactdozen, schakelaars en de MV schakelaar die op de verkoopcontractstukken 
vermeld zijn, ingetekend dienen te worden. Ook als de elektrapunten niet gebruikt (zullen) 
worden.    
 

Keukentekeningen die niet aan bovenstaande voldoen, worden niet in behandeling genomen.  De 
keukentekeningen worden door de woonadviseur van Jongen Bouwpartners beoordeeld op  
uitvoerbaarheid en kan dan ook door Jongen Bouwpartners worden geweigerd.   

De meerkosten met betrekking tot het installatiewerk worden (indien van toepassing inclusief 
coördinatiekosten, zie prijslijst)  via de meer- minderwerklijst aan u in rekening gebracht. Eventuele 
coördinatiekosten vervallen indien u uw keuken koopt bij onze keukenshowroom. 

Indien u ons de installatie laat aanpassen, dan zal bij oplevering alles conform uw keukentekening zijn 
aangebracht. De uiteindelijke keukenopstelling, de apparatuur en eventuele wandafwerking, kunt u ná 
oplevering in de woning aan  (laten) brengen.  Het inmeten van de keuken door een andere 
keukenshowroom dan de onze, kan tijdens het kijkmoment plaatsvinden. 
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Indien er voor de sluitingsdatum geen door kopers ondertekende offerte is geretourneerd, wordt het 
leidingwerk conform de standaard posities (zie o-tekening van de keuken) afgedopt aangebracht!   

LET OP   

Wanneer u zelf het aanpassen van de keukeninstallatie na oplevering regelt, dan gelden een aantal 
aandachtspunten en voorwaarden met  betrekking tot installaties, garantie en energie- en/of 
waterleverende bedrijven:   

 Wij kunnen geen garantie geven op de materialen en/of installatie- en afbouwwerkzaamheden   
die niet door ons of onder onze verantwoordelijkheid zijn toegepast/uitgevoerd. Wij kunnen   
daardoor niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en/of schade aan deze materialen   
en/of installatie- en afbouwwerkzaamheden.   

 Koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden (onder andere de gemeente, nutsbedrijven,   
waarborgende instantie, naburige bewoners en opvolgende eigenaren) op tekortkomingen,   
gebreken en/of schaden, die direct of indirect het gevolg zijn van de door derden verrichtte   
installatie- en afbouwwerkzaamheden.   

 Na de oplevering van de woning dient u zelf zorg te dragen voor het afbouwen van de woning   
zoals voorgeschreven in het bouwbesluit.   

 

Voorbeelden voor weergeven maten: 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Goergen Keukens Stein 

Nijverheidsweg 17 
6171 AZ Stein

046 433 1367
goergenkeukens.nl



 

Niet van toepassing op pluswonen.

PRIJSLIJST INSTALLATIEWIJZIGINGEN KEUKEN 2020

Project: Q4 Venlo Keuken installatie conform;
Werknummer: J1900018 O Keukentekening project showroom
Kavel: O Keukentekening DERDEN leverancier
Datum: 26-3-2021

Montage keuken

Sluitingsdatum: Zie deadline schema O Montage keuken VOOR oplevering.
O Montage keuken NA oplevering.

let op: dit betreft een prijsindicatie, definitieve prijsopgave volgt via aannemer na controle installateur. Aansluiten keuken
Aan het installatieschema ingevuld door keukenshowroom kunnen geen rechten worden ontleent. O Aansluiten door klant

O Aansluiten door keukenshowroom

VERPLAATSINGEN BASIS AANSLUITPUNTEN Totaal Aantal Totaal

O € 173,00 -          -€           

O € 254,00 -€           

O € 338,00 -          -€           

O op aanvraag -          

O Verplaatsen van één bestaande of extra opgegeven elektrapunt, na deadline ruwbouw op aanvraag -          -€           

EXTRA VOORZIENINGEN T.B.V. DE LUXE KEUKENINRICHTING Totaal Aantal Totaal
Voorzieningen electriciën:  

O Extra elektrapunt, na deadline ruwbouw op aanvraag
O Aanpassen enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos horizontaal (2 inbouwdozen) € 104,00 -          -€           
O

Aanpassen dubbele wandcontactdoos verticaal naar horizontaal (2 inbouw dozen)
€ 49,00

-          -€           

O Aanpassen dubbele wandcontactdoos naar drievoudige horizontale wandcontactdoos (3 inbouwdozen) € 104,00 -          -€           

O Bedraden bestaande loze leiding naar enkele wandcontactdoos € 104,00 -          -€           
O Bedraden bestaande loze leiding naar enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 222,00 -          -€           

O € 159,00 -          -€           

O Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 343,00 -          -€           
O € 211,00 -          -€           
O Extra drievoudige horizontale wandcontactdoos (3 inbouwdozen) op een bestaande groep € 266,00 -          -€           
O Bestaande enkele of dubbele wandcontactdoos op aparte groep plaatsen € 254,00 -          -€           
O Contrastekker afzuigkap bij kookeiland uit het plafond € 70,00 -          -€           

O Extra enkele wcd op extra schakelaar t.b.v. verlichting, op bestaande groep € 262,00 -          -€           

O Extra wandlichtpunt op extra schakelaar, op bestaande groep € 213,00 -          -€           

O Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar, op bestaande groep € 135,00 -          -€           

O Bestaande lichtschakelaar aanpassen naar Universele dimmer 20-500W € 186,00 -€           
O Bestaande lichtschakelaar aanpassen naar LED dimmer 2-100va   € 197,00

Voorzieningen loodgieter: 
O Extra vaatwasmachine (koudwater tappunt met beluchtingskraan en afvoer) aansluiting in andere kast dan onder de gootsteen € 333,00 -          -€           
O Extra afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. Quooker, koffiezetapparaat of amerikaanse koelkast € 147,00 -          -€           

Voorzieningen CV-installatie: 
O Verleggen vloerverwarming basis legpatroon indien er een keukenopstelling wijzigt naar eiland € 116,00 -          -€           

-€           

*

*
*

 
*
*

ALGEMENE BEPALINGEN
*
*
*
*
*
*
*

NB: De positie van de MV- ventielen in de wanden of plafond kunnen niet gewijzigd worden. 

Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Alle meer- en minderwerken loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer- en minderwerken regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden. 
Aannemer kan het meer- en minderwerk eenzijdig annuleren. 

Indien het meer- en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdatum (deadline) ondertekend ontvangen is, kan het betreffende meer- en minderwerk niet meer in 
opdracht genomen worden. Indien aannemer de offerte nier retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de woning wilt laten doorvoeren. 

NB: Het monteren van een gaskraan chroom ½ met dop wordt standaard door aannemer aangebracht indien gas standaard conform verkoopstukken van toepassing is.  

TOTALE INSTALLATIEKOSTEN KEUKEN INCL. BTW

Tot uitvoering van de meer- en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor opdracht door koper(s) en aannemer ondertekend is.  
Prijzen zijn inclusief (21%) BTW 
Meer- en minderwerken worden gefactureerd volgens in de koop-/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.

NB: in de hierboven genoemde prijzen zijn geen kosten opgenomen voor eventueel noodzakelijke uitbreiding van de meterkast. Indien noodzakelijk zal de kosten voor een extra 
aardlekschakelaar en/ of modulenkast aan de offerte van Jongen Bouwpartners separaat worden aangeboden. 

NB: Indien er wordt gekozen voor elektrische koken komt de, in de basis opgenomen gasaansluiting in de keuken automatische te vervallen. 

NB: Het wijzigen van de keukeninstallatie na de vastgestelde sluitingsdatum (deadline) is enkel mogelijk op aanvraag. Bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op het wijzigen 
van de installaties voor de vastgestelde sluitingsdatum (deadline). 

NB: Bouwkundige elementen zoals een extra binnenwand worden op aanvraag berekend en zal in de offerte van Jongen Bouwpartners separaat worden opgenomen. 

Verplaatsingen van alle standaard electra aansluitpunten in de keuken.                                                 

Verplaatsingen van alle standaard aansluitpunten loodgieter, cv en electra van de keuken, naar een ander deel van de woning.  NB: 
enkel mogelijk in overleg met de woonadviseur/ kopersbegeleider i.v.m. de technische haalbaarheid. 

Verplaatsingen van alle standaard loodgieter aansluitpunten in de keuken, op dezelfde wand

Verplaatsingen van alle standaard loodgieter aansluitpunten in de keuken, binnen dezelfde ruimte.

Extra enkele wcd op een bestaande groep.                                                                                                   

Extra dubbele wcd horizontaal (2 inbouwdoos) op een bestaande groep.                                                   
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Bijlage III: Deurenbrochure Waanders 
  



Maak kennis 
met uw deuren 

portaal

Welkom toekomstige bewoner

Maak uw woning 
tot een thuis!

 Bewerkt         Glas gemonteerd         Afgelakte deur          Voorzien van deurbeslag         Gemonteerd in uw kozijn

Een onderneming van



Hartelijk gefeliciteerd met 
uw nieuwe woning. U maakt 
een woning tot een thuis. 
Omdat u uniek bent vinden 
wij het belangrijk dat u ook 
met de deuren uw eigen 
sfeer kunt creëren. 

Vanuit deze gedachte hebben wij 

een assortiment deuren en deurkrukken 

samengesteld. Om u te helpen met 

uw keuze hebben wij het assortiment 

opgedeeld in vijf stijlen die u terug 

kunt vinden in deze brochure. 

Zodra u een welkomstmail van ons 

ontvangen heeft kunt u uw keuzes maken. 

U kunt bij elke* deur uw unieke keuze 

maken, helemaal naar uw eigen wens.

*Sommige deurposities zijn vastgelegd vanwege bepalingen 
in het bouwbesluit

De bouwtekening van

uw nieuwe woning staat 

online voor u klaar. Kies de 

gewenste stijl en maak uw 

woning compleet!

Maak kennis 
met uw deuren 
portaal

 Kies de stijl die bij u past! Ga naar waandersdeuren.nl/portaal

Kies uw deurmodel
Aan de hand van uw stijl kunt u uw 
keuze voor de deuren maken. Alle deuren 
worden afgelakt gemonteerd. Als u binnen 
dezelfde stijl blijft zijn de detailleringen in 
de panelen en stijlen gelijk. Uiteraard bent 
u vrij om hierin juist af te wijken. 

Kies uw deurbeslag
Aan de hand van uw stijl kunt u hier uw 
keuze voor het beslag maken. U krijgt, 
waar technisch mogelijk, de optie om 
de ruimte afsluitbaar te maken met een 
sleutel. Hiervoor selecteert u beslagtype 
dag/nacht sleutel.

Kies uw kozijn 
Afhankelijk van de mogelijkheden binnen 
uw project heeft u de keuze uit diverse 
kozijnen. Het assortiment kozijnen is 
opgedeeld in stomp en opdek. Log in 
om te zien welke mogelijkheden er 
voor u beschikbaar zijn! 

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Stel online uw
deuren, beslag en 
kozijnen samen!

waandersdeuren.nl/
portaal



MO5836

Strakke lijnen, minimalisme en rust 

zijn de belangrijkste elementen. 

In deze stijl kan uw creativiteit 

haar vrije loop krijgen. U kunt van 

een industriële deur met smalle 

stijlen tot een stoere deur met 

brede stijlen gaan. 

MO5736 MO0456

MO0356

MO0156

Altijd actueel! 
Dat is deze 
moderne stijl.

Moderne deuren

 Is modern helemaal uw stijl? Ga naar waandersdeuren.nl/portaal Modern

Bijpassend deurbeslag
Wanneer u een deur heeft 
die helemaal naar uw smaak 
is, dan is het fantastisch om 
dit compleet te maken met 
deurbeslag. Een deurkruk heeft 
u dagelijks meerdere malen in 
uw hand. Daarom vinden wij 
het belangrijk dat u een deur-
kruk kunt kiezen die helemaal 
bij u past. Hieronder ziet u 
slechts een zeer kleine greep 
uit de mogelijkheden.
 

MO009MO006

MO007

MO013MO012

MO014

Met een 
moderne deur 

kunt u alle 
kanten op.



KL6586

KL0012KL0005

KL0001

KL0013KL0009

KL0004

Klassiek

Alle verschillende 
elementen 

dragen bij aan het 
luxe gevoel. 

Geen interieur is zo elegant 

en romantisch als een klassiek 

interieur. In dit huis zult u geen 

moment uitgekeken zijn op 

de prachtige details. U maakt zich 

niet druk over doorlopende lijnen, 

maar u laat u leiden door 

rust en warmte. KL6586 KL1186 KL6586

De details 
maken het 
verschil.

Klassieke deuren

 Is klassiek helemaal uw stijl? Ga naar waandersdeuren.nl/portaal

Bijpassend deurbeslag
Een deur binnen dit interieur 
heeft niet alleen een schei-
dende functie. Het opent juist 
de ruimte om een blijvende 
indruk achter te laten. Zodra u 
de deurkruk in uw hand heeft 
ervaart u luxe als nooit 
tevoren! Daarom vinden wij 
het belangrijk dat u een deur-
kruk kunt kiezen die helemaal 
bij u past. Hieronder ziet u 
slechts een zeer kleine greep 
uit de mogelijkheden.

KL2186



LA5256

Voel u thuis! Elk element in een 

landelijk interieur moet het gevoel 

van gezelligheid brengen. 

Bij landelijk denkt u al snel aan 

ruimtelijk. Daarom adviseren wij 

de deur met glas uit te voeren 

waar mogelijk. Dit creëert ruimte, 

zelfs in een minder grote woning. LA1126 LA4326

LA4326

LA5256

Kom tot rust 
en geniet van 
gezelligheid.

Landelijke deuren

 Is landelijk helemaal uw stijl? Ga naar waandersdeuren.nl/portaal Landelijk

Bijpassend deurbeslag
Een deur en het deurbeslag 
moeten een aanvulling zijn op 
het interieur. Daardoor is 
het van belang om de juiste 
kleuren, vormen en materialen 
te gebruiken bij het kiezen van 
de juiste deuren. Niet alleen 
de deur, maar ook de kruk 
moet een blijvende indruk 
achterlaten. Daarom vinden wij 
het belangrijk dat u een deur-
kruk kunt kiezen die helemaal 
bij u past. Hieronder ziet u 
slechts een zeer kleine greep 
uit de mogelijkheden.

LA0009LA0003

LA0001

LA0013LA0004

LA0002

Glas in lood is 
natuurlijk helemaal 

fantastisch bij 
deze stijl.



Jaren 30

Bij een jaren 30 stijl denkt u

direct aan kamer en-suite, 

ruimte, ambacht en degelijkheid. 

De sfeer die u creëert is warm 

en romantisch. Wanneer u de 

voordeur opent, weet u dat 

het goed zit. 

JD3156 JD5256B JD5156

Een huis met 
karakter, voel
de ambacht.

 Is de jaren 30 helemaal uw stijl? Ga naar waandersdeuren.nl/portaal

Bijpassend deurbeslag
Wanneer u een deur heeft die 
helemaal naar uw smaak is, 
dan is het fantastisch om dit 
compleet te maken met deur-
beslag. Een deurkruk heeft u 
dagelijks meerdere malen 
in uw hand. De hoge onder-
dorpel en de krukken met 
ebbenhout maken duidelijk
dat er tot in detail over 
nagedacht is. Hieronder ziet u 
slechts een zeer kleine greep 
uit het assortiment.

JD0006JD0003

JD0002

JD0009JD0004

JD0008

Jaren 30 deuren

JD3356B

Bij jaren 30 
denkt u direct 

aan ambacht en 
degelijkheid. 

JD3256



Tijdloos

Een tijdloze stijl wordt gekenmerkt 

door uw persoonlijke 

accessoires. Het tijdloze zit hem 

vooral in de strakke lijnen en de 

afwezigheid van patronen die 

trendgevoelig zijn. 

TL1256 TL2156 TL1456

Jarenlang 
een vertrouwde 
omgeving.

Tijdloze deuren

 Zijn tijdloze deuren helemaal uw stijl? Ga naar waandersdeuren.nl/portaal

Bijpassend deurbeslag
Wanneer u een deur heeft 
die helemaal naar uw smaak 
is, dan is het fantastisch om 
dit compleet te maken met 
deurbeslag. Een deurkruk heeft 
u dagelijks meerdere malen 
in uw hand. Daarom vinden 
wij het belangrijk dat u een 
deurkruk kunt kiezen die 
helemaal bij u past. Hieronder 
ziet u slechts een zeer kleine 
greep uit de mogelijkheden.

TL0004TL0003

TL0002

TL0008TL0007

TL0006

TL5256

TL1356

Eenvoud in 
kleurstelling en 

vormen draagt bij 
aan het duurzame 

karakter.



Praktische 
informatie 
& tips!

Afhankelijk van de moge-

lijkheden binnen uw project 

heeft u de keuze uit diverse 

kozijnen. Het assortiment 

kozijnen is opgedeeld in 

stomp en opdek. 

Bij een opdekkozijn sluit de deur tegen
het kozijn. Dit zorgt ervoor dat de deur 
voor het kozijn uitsteekt. 

Wilt u graag een rustiger beeld dan kunt
u kiezen voor een stomp kozijn waarbij 
de deur in het kozijn sluit. Log in om te
zien welke mogelijkheden er voor u 
beschikbaar zijn!

 

Snel al uw deuren 
aanpassen? 
Stel 1 deur volledig samen en pas 
deze toe op alle deuren van de huidige 
verdieping of in uw complete woning. 
U kunt altijd terug gaan om bijvoorbeeld 
uw woonkamer deur aan te passen 
naar een glasdeur. 

Zodra u uw keuze bevestigd heeft 
gaan wij aan de slag! 
Wij zorgen ervoor dat uw deur voorzien 
is van de juiste scharnierinkrozingen en 
dwarsboringen. Om uw krukstel recht
te monteren boren we ook meteen de 
patentgaten voor, wel zo handig voor 
de monteur. Het eventuele glas wordt 
gemonteerd en daarna gaat de deur naar 
de spuiterij om de aflak aan te brengen. 
Uiteraard wordt de deur vakkundig in uw 
gekozen kozijn gemonteerd met het 
door u gekozen beslag.

Stomp kozijn Opdek kozijn Tip!

Inloggegevens ontvangen? 

Bekijk uw persoonlijke 

omgeving. Kies uw 

verdieping en selecteer uw 

deurpositie om deze naar 

smaak samen te stellen!

Hoe gebruik
ik het deuren
portaal?

Stel online uw 
nieuwe deuren,

beslag en kozijnen 
samen!

waandersdeuren.nl/
portaal

 Heeft u nog vragen? 
Ga naar waandersdeuren.nl/portaal 
of neem contact met ons op!

Mail naar deurenportaal@waandersdeuren.nl

 Kies de stijl die bij u past! Ga naar waandersdeuren.nl/portaal

Wat is het verschil tussen opdek en stomp? 

STOMP OPDEK



Industriestraat 51 
7482 EW Haaksbergen
deurenportaal@waandersdeuren.nl

www.waandersdeuren.nl/portaal

Online uw 
nieuwe deuren,
beslag en kozijnen 
samenstellen

Ga naar 
uw deuren

portaal
waandersdeuren.nl/

portaal

 Uw stijl gekozen? 
Ga naar waandersdeuren.nl/portaal

Wij hopen dat wij aan uw wensen kunnen voldoen 
en vinden het een voorrecht om deel te zijn van uw 
woonwensen. Namens Waanders bedankt!
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Bijlage IV: Min. eisen tegelwerk sanitaire ruimtes 
  



blad 1 van 1.
3-5-2019

UITGANGSPUNTEN MINIMAAL Tegelwerk sanitaire ruimtes

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

Minimaal douchehoek betegelen bij open douchruimte*:                                                = betegelen

Minimaal betegelen bij bad: Minimaal betegelen bij wastafel: Minimaal betegelen bij reservoir toilet:
Altijd t.p.v. badkraan, voorzijde bad en rondom bovenzijde bad. Minimale hoogte: 
400mm +vl, minimale breedte: 100mm +vl

Minimaal strook breedte wastafel + 100mm aan iedere zijde. Minimale hoogte: tot 
2100mm +vl. WCD dient volledig buiten het tegelwerk te vallen. 

Voorzijde en bovenzijde en evt. zijkan reservoir altijd compleet betegelen. 
Aansluiting wand, tegel wordt niet gekit. Klant dient dit zelf te verzorgen na 
oplevering. 

T.a.v. het tegelwerk zijn er een aantal spelregels:
Vloertegels in de badkamer kunnen NIET komen te vervallen
Vloertegels in het toilet mogen WEL komen te vervallen
Achter alle sanitaire toestellen dient wandtegelwerk te worden aangebracht i.v.m. het afmonteren van de sanitaire toestellen.
In de douchehoek dient tegelwerk tot minimaal 2100mm +vl  aangebracht te worden

Fonteintje toilet altijd monteren of laten vervallen. hier hoeft geen tegelwerk te worden aangebracht. Dit is geen vochtige ruimte (andere situatie).

* De klant is ermee bekend dat de woning niet voldoet aan het bouwbesluit inzake artikel 3:23 Bouwbesluit 2012(lid1) inzake waterafstotendheid. 

Wanneer de douchehoek niet wordt afgesloten door een douchedeur, dient er op minimaal 1200mm vanuit de douchekraan/handdouche tegelwerk tegen de wanden aangebracht te worden

Daar waar géén wandtegelwerk wordt aangebracht, dient minimaal een tegelwerkplint aangebracht te worden.
Daar waar het tegelwerk komt te vervallen, worden de wanden als ruw afgewerkt opgeleverd. De wanden moeten na oplevering in eigen beheer afgewerkt worden. 
T.p.v. de wastafel  dient het tegewerk tot minimaal 2100mm +vl aangebracht te worden
Wij monteren altijd de spiegel en elektrische radiator, klant dient deze zelf na oplevering te demonteren en monteren.

Bij geen afscheiding 2-zijdig, vóór oplevering minimale hoogte 2100mm +vl Bij geen afscheiding 1-zijdig, vóór oplevering minimale hoogte: 2100mm +vl Bij geen afscheiding 1-zijdig, vóór oplevering minimale hoogte: 2100mm +vl
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Bijlage V: Grote Ruwbouw optielijst 
  



:
:
:
:

Prijs incl. BTW

1.750,00

NB: Deze optie is enkel mogelijk indien deze reeds in de 
(koop)aannemingsovereenkomst is opgenomen. Achteraf wijzigen is niet mogelijk.

5                                 240           282    liter

3                                 144           186     liter
4                                 192           234     liter

personen                  douche    bad
1 en 2                           96           138     liter

                             standby >1,5 u  laad                            
 aantal                        woning met:

5                                 120           141      liter

3                                   96             96      liter
4                                   96           117      liter

personen                  douche    bad
1 en 2                           96             96      liter

                             standby <1,5 u  laad                            
 aantal                        woning met:

5                                  288          330      liter

3                                  192          234      liter
4                                  240          282      liter

personen                  douche    bad
1 en 2                          144         186       liter

                                   nachtstroom                               
 aantal                        woning met:

TE DOUCHEN en/of TE BADEN (zie onderstaande tabel):
Minimale boiler-inhoud (liters) indirekt gestookte boiler door warmtepomp:

INDIEN GEKOZEN WORDT VOOR EEN BAD IN SHOWROOM-SANITAIR-OFFERTE 
 AFHANKELIJK VAN AANTAL PERSONEN DIE KORT ACHTER ELKAAR WENSEN

JONGEN BOUWPARTNERS ADVISEERT EEN LOSSE BOILER VAN ca. 300 LITER

In verband met de beschikbare ruimte is deze optie enkel van toepassing voor de 
appartementen Bij De Wijnkoper kavels 9 tm 20.

R 001 Boiler capaciteit vergroten naar ca. 300 liter i.p.v. 190 liter.

(zoals vloeren, gevels, aanbouwen, buitenbergingen, het dak, etc.) alsmede het  
wijzigingen) van de indeling in de woning en/of bijgebouwen en/of bergingen.

LET OP: Na het tekenen van de (koop)aanneemovereenkomst is het NIET meer
mogelijk om wijzigingen aan te brengen die invloed hebben op de ruwbouw 

schiftelijk in de (koop)aannemingsovereenkomst worden opgenomen.

NB: De door u gekozen ruwbouw opties dienen voor het tekenen van de
(koop)aannemingsovereenkomst bij de makelaar kenbaar gemaakt te worden en

Omschrijving opgenomen kenmerken van de woning.
Alle aangeboden ruwbouwopties komen overeen met de in de Technische

Het is niet mogelijk om andere ruwbouwopties dan de aangeboden ruwbouwopties
door te voeren.

De aangeboden ruwbouw opties (de opties met een R er voor) zijn in deze
koperskeuzelijst omschreven en zijn in de verkoop (optie)tekeningen uitgewerkt.

RUWBOUW OPTIES:

Optie

Grote Ruwbouw Optielijst 

Projectnr. J1900018
Omschrijving Q4 fase 3 Aan de Stadsmuur 
Datum 1-4-2021
Bedrijf Jongen Bouwpartners

:Bouwnummer Appartementen kv 9-20, 26-58.
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Bijlage VI: Kleine Ruwbouw optielijst 
 
 

 
 



:
:
:
:

Prijs incl. BTW

deurenportal

198,00

126,00

nihil

57,00

208,00

Appartementen kv 9-20, 26-58.

Leveren en aanbrengen vensterbanken type Beige MI ipv de standaard
vensterbanken in de gehele woning.

B 651 Aanbrengen vensterbanken in Beige MI

vervallen, middels de optie B 201 of B 201A.
LET OP: mogelijk wenst u tevens gebruik te maken van optie CV 109.

Enkel mogelijk als de koper kiest om de binnendeurcombinatie te laten

Sparing in cementdekvloer tbv vloerspeun (vloerpot) taatsdeur.
Sparing betreft oppervlakte van 200x200 mm.

B 503 Sparing in cementdekvloer tbv vloerspeun (vloerpot) taatsdeur

Prijs per stuk is nihil.

Deze optie is mogelijk een aanvulling op uw deurkeuzes via online deuren-
portaal. Vraag de woonadviseur voor advies.

haaks op vervallen binnenkozijn staat.

Vervallen ytong neusjes tbv bin.deurkozijn indien binnendeurkozijn komt te
vervallen bij  kalkzandsteenwanden dikker dan 100mm  c.q. gasbetonwand 

B 502 Vervallen gasbetonneusjes tbv bin.deurkozijn indien binnendeurkozijn vervalt

Prijs per stuk

Deze optie is mogelijk een aanvulling op uw deurkeuzes via online deuren-
portaal. Vraag de woonadviseur voor advies.

of een schuifdeursysteem VOOR de wand gaat aanbrengen.
Positie zoals opgenomen op de kaveltekening

Sparing vervallen binnendeurkozijn behangklaar afwerken met stucwerk incl. 
-hoekprofielen indien er na de oplevering door koper GEEN deurkozijn aanbrengt

B 501 Sparing vervallen binnendeurkozijn behangklaar afwerken incl. stuc-hoekprofielen

invullen deurenportal.
Prijs per stuk

Wijzigen draairichting binnendeur EXCL. elektra.
Deze optie dient de koper met de woonadviseur vast te leggen, vooraf aan 

B 225 Wijzigen draairichting binnendeur EXCL. elektra

laten vervallen van deurkozijnen B 201 of B 201A dient u via hoomctrl te 
bevestigen. Deze verlopen niet via het deurenportaal van Waanders deuren.

LET OP: het wijzigen van draairichting van binnendeuren B 225 en het compleet

kozijnen en het hang- en sluitwerk met u verrekenen via de afrekening
meer- en minderwerk.

deuren, waarvoor u een activatie email ontvangt zodra het portal is ingericht.
Jongen Bouwpartners zal de offerte met betrekking tot de binnendeur-

* deurenspecificatie d.d. .....
Uw keuze kunt u hiervoor kenbaar maken in het deurenportal van Waanders 

De binnendeur- kozijnen en het hang- en sluitwerk op de binnendeuren
zal worden gerealiseerd zoals door Jongen Bouwpartners conform: 

B 210 Wijzigen binnendeur-kozijn en/of hang- en sluitwerk ,via deurenportal 

Optie

Kleine Ruwbouw Optielijst 

Projectnr. J1900018
Omschrijving Q4 fase 3 Aan de Stadsmuur 
Datum 1-4-2021
Bedrijf Jongen Bouwpartners 

:Bouwnummer
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:
:
:
:

Appartementen kv 9-20, 26-58.

Kleine Ruwbouw Optielijst 

Projectnr. J1900018
Omschrijving Q4 fase 3 Aan de Stadsmuur 
Datum 1-4-2021
Bedrijf Jongen Bouwpartners 

:Bouwnummer

266,00

249,00

75,00

-494,00

-115,00

-299,00

-125,00

-569,00

Gelimiteerde garantie is van toepassing.
appartement zelf af te werken.

blijft in het zicht.
De klant dient in eigen beheer, na oplevering, de plafonds van de gehele

Vervallen spuitwerk plafonds gehele appartemetnt.
De  betonnenplafonds worden niet uitgerepareerd en de betonkleur

B 712, APP. Vervallen spuitwerk plafonds gehele appartement kavels 9 t/m 20.

Gelimiteerde garantie is van toepassing.
souterrain zelf af te werken.

blijft in het zicht.
De klant dient in eigen beheer, na oplevering, de plafond van de 

Toeslag vervallen spuitwerk plafonds souterrain kavel 27 of 28:
De  betonnenplafonds worden niet uitgerepareerd en de betonkleur

B 711 APP. Toeslag vervallen spuitwerk plafonds souterrain kavel 27 en 28,

appartement zelf af te werken.

blijft in het zicht.
De klant dient in eigen beheer, na oplevering, de plafonds van de gehele

Vervallen spuitwerk plafonds gehele appartement:
De  betonnenplafonds worden niet uitgerepareerd en de betonkleur

B 710 APP. Vervallen spuitwerk plafonds gehele appartement kavel 58, 

appartement zelf af te werken.

blijft in het zicht.
De klant dient in eigen beheer, na oplevering, de plafonds van de gehele

Vervallen spuitwerk plafonds gehele appartement:
De  betonnenplafonds worden niet uitgerepareerd en de betonkleur

B 709 APP. Vervallen spuitwerk plafonds gehele appartement kavel 56 en 57, 

Gelimiteerde garantie is van toepassing.

appartement zelf af te werken.
Kv 27+28 dienen mogelijk ook te kiezen voor optie B 711 APP. BLOK 4 TS.

blijft in het zicht.
De klant dient in eigen beheer, na oplevering, de plafonds van de gehele

Vervallen spuitwerk plafonds gehele appartement:
De  betonnenplafonds worden niet uitgerepareerd en de betonkleur

B 708 APP. Vervallen spuitwerk plafonds gehele appartement kavels 26 t/m 55

i.v.m. het afmonteren en de te leveren waterdichtheidsganrantie.

plaats de wanden behangklaar afwerken m.u.v. de achterwand toilet- 
combinatie. Hier dient tegelwerk te worden aangebracht middels de tegelofferte

m.u.v. achterwand toiletcombinatie.
Vervallen spuitwerk wanden toilet boven het wandtegelwerk en daarvoor in de 

B 701 APP. Vervallen spuitwerk wanden toilet maar behangklaar afwerken,

Leveren en aanbrengen vensterbanken type Hardsteen MI ipv de standaard
vensterbanken in de gehele woning.

B 653 Aanbrengen vensterbanken in Hardsteen MI

Leveren en aanbrengen vensterbanken type Titano MI ipv de standaard
vensterbanken in de gehele woning.

B 652 Aanbrengen vensterbanken in Titano MI

   Pagina 2 van 10



:
:
:
:

Appartementen kv 9-20, 26-58.

Kleine Ruwbouw Optielijst 

Projectnr. J1900018
Omschrijving Q4 fase 3 Aan de Stadsmuur 
Datum 1-4-2021
Bedrijf Jongen Bouwpartners 

:Bouwnummer

83,00

86,00

284,00

163,00

126,00

elektra, vervalt deze garantie

LET OP:
Bij  het zelf bedraden van de loze leiding binnen de garantietermijn van het

NB: Deze optie is niet mogelijk in een betonwand.
Prijs per stuk.

De positie is/wordt verwerkt in een aangepaste tekening, maatvoering op
aangeven van koper(s).

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding, voorzien van signaleringsdraad,
vanuit de meterkast naar een loze inbouwdoos die is afgewerkt met klemdeksel.

E 207 Aanbrengen extra loze leiding naar meterkast

Prijs per stuk.

Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze-leiding met CAT6 bedrading,
afgemonteerd met een RJ45 contactdoos (UTP).

E 206 Bedraden loze leiding UTP

NB: Het verplaatsen van elektrapunten in betonwanden is niet mogelijk.
installatie(s), de badkamer(s) en keuken.
NB: Met uitzondering van de wasmachine en wasdroger opstelling, technische
NB: Met uitzondering van een centraaldoos of (plafond/ wand)lichtpunt

De nieuwe posities zijn/worden verwerkt in een aangepaste tekening(en), nieuwe
maatvoering op aangeven van koper(s).

Het verplaatsen binnen dezelfde ruimte van 4 of meer willekeurige
electrapunten, geteld over de gehele woning.

E 103 Verplaatsen electrapunten >= 4 in gehele woning

NB: De positie van de centraaldoos of lichtpunt is altijd onder voorbehoud,
indien technisch noodzakelijk zal de positie worden gewijzigd.

maatvoering op aangeven van koper(s).

Het verplaatsen van een centraaldoos of lichtpunt binnen dezelfde ruimte.
De nieuwe positie is/wordt verwerkt in een aangepaste tekening, nieuwe

E 102 Verplaatsen centraaldoos/plafondlichtpunt in dezelfde ruimte

hiervoor extra kosten in rekening brengen.

ruimtes/vlakken, kan het zijn dat er een cv-verdeler bij geplaatst dient te 
worden. Indien  dit van toepassing is zullen wij de postie met u afstemmen en u

Indien na uitwerken van het legplan van de cv-leidingen blijkt dat er te weinig
ruimte overblijft voor het doorvoeren van eventuele cv-slangen van andere  

Prijs per stuk (vervallen deurcombinatie).

De cementdekvloer wordt wel aangebracht.
U dient mogelijk tevens gebruik te maken van optie B 503. 

combinatie(s) door aan beide zijde van de deursparing(en) GEEN vloerverwarmings-
slangen aan te brengen over een oppervlakte van 200x200 mm.

VERVALLEN bin.deurcomb.
GEEN vloerverwarmingsslangen in negge(n) binnendeursparing VERVALLEN binnendeur-

CV 109 GEEN vloerverwarmingsslangen in negge(n) binnendeursparing 
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235,00

104,00

222,00

211,00

129,00

172,00

135,00

NB: Deze optie is niet mogelijk in een betonwand.
Prijs per stuk.

De positie is/wordt verwerkt in een aangepaste tekening, maatvoering op
aangeven van koper(s).

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

E 406 Aanbrengen extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

NB: Deze optie is niet mogelijk in een betonwand.

aangeven van koper(s).
Prijs per stuk.

(wisselschakelaar).
De positie is/wordt verwerkt in een aangepaste tekening, maatvoering op

Het leveren en aanbrengen van één extra enkelpolige schakelaar, zodat het
bestaande lichtpunt geschakeld kan worden vanaf twee verschillende plaatsen

E 401 Aanbrengen wisselschakeling tbv lichtpunt

Serieschakelaar voor 2 lichtpunten wijzigen naar 2 enkelpolige schakelaars in  
aparte inbouwdozen.

E 319 Serieschakelaar wijzigen naar 2 enkelpolige schakelaars in aparte inbouwdozen

NB: Deze optie is niet mogelijk in een betonwand.

aangeven van koper(s).
Prijs per stuk.

horizontaal uitgevoerd en is eventueel verder uit te breiden.
De positie is/wordt verwerkt in een aangepaste tekening, nieuwe maatvoering op

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met 2
inbouwdozen, op een willekeurige plek in de woning. De wandcontactdoos wordt

E 314 Aanbrengen extra dubbele wcd horizontaal 

eventueel noodzakelijke uitbreiding op de meterkast (extra aardlekschakelaar
en/of extra module).

NB: In de genoemde prijs bij deze optie zijn geen extra kosten opgenomen voor

meterkast (1x230volt 16A).
Prijs per stuk.

Het bedraden en afmonteren van een loze-leiding als enkele wandcontactdoos.
Deze wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte electragroep in de

E 306 Bedraden loze leiding naar enkele wcd+groep

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding als enkele wandcontactdoos.
Prijs per stuk.

E 305 Bedraden loze leiding naar enkele wcd 

NB: Deze optie is niet mogelijk in een betonwand.

aangeven van koper(s).
Prijs per stuk.

willekeurige plek in de woning.
De positie is/wordt verwerkt in een aangepaste tekening,  maatvoering op

Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting met CAT 6 bedrading,
afgemonteerd met een RJ45 contactdoos (UTP) van de meterkast naar een

E 209 Aanbrengen extra UTP (CAT 6) aansluiting
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213,00

135,00

223,00

-9.135,50

-9.377,50

Jongen Bouwpartners zal een eventuele keukenstelpost verrekenen via de
afrekening meer-en minderwerk.

bvoor het betreffende project geselecteerde keukenshowroom overeengekomen. 
De mengkraan en sifon van de gootsteen wordt eveneens niet geleverd.

t.b.v. appartementen kavel 9 t/m 20.
De keuken zal worden gerealiseerd zoals bij de door Jongen Bouwpartners    

K 201.D Verrekening stelpost keuken bij aanschaf keuken via project keuken-showroom

de showroomkeuken gebeurd via de optie K 301.

uitbreidingen!
 De eventuele wijzigingen/uitbreidingen van de aansluitpunten installaties  van

NB: In veel gevallen dient het leidingwerk in de keuken aangepast en/of
uitgebreid te worden. Let op het tijdig doorgeven van deze aanpassingen/

De betaling van de gekochte keuken verloopt via de desbetreffende keuken-
showroom.

Jongen Bouwpartners zal een eventuele keukenstelpost verrekenen via de
afrekening meer-en minderwerk.

bvoor het betreffende project geselecteerde keukenshowroom overeengekomen. 
De mengkraan en sifon van de gootsteen wordt eveneens niet geleverd.

t.b.v. appartementen kavel 33, 38, 43, 48, 53 en 58.
De keuken zal worden gerealiseerd zoals bij de door Jongen Bouwpartners    

K 201.B2 Verrekening stelpost keuken bij aanschaf keuken via project keuken-showroom 

NB: Het plaatsen van de schakelaar is niet mogelijk in een betonwand.

NB: De positie van de centraaldoos of lichtpunt is altijd onder voorbehoud,
indien technisch noodzakelijk wordt de positie gewijzigd.

Prijs per stuk.

De posities zijn/worden verwerkt in een aangepaste tekening, maatvoering op
aangeven van koper(s).

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld op een
extra enkelpolige schakelaar.

E 409 Aanbrengen extra plafondlichtpunt (incl.schakelaar)

NB: De positie van de centraaldoos of lichtpunt is altijd onder voorbehoud,
indien technisch noodzakelijk wordt de positie gewijzigd.

Prijs per stuk.

De positie wordt verwerkt in een aangepaste tekening, maatvoering op
aangeven van koper(s).

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, geschakeld op een
bestaande schakelaar.

E 408 Aanbrengen extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

NB: Deze optie is niet mogelijk in een betonwand.

Prijs per stuk.

De posities zijn/worden verwerkt in een aangepaste tekening, maatvoering op
aangeven van koper(s).

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt, geschakeld op een extra
enkelpolige schakelaar.

E 407 Aanbrengen extra wandlichtpunt (incl.schakelaar)
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-9.559,00

-10.285,00

-10.103,50

de showroomkeuken gebeurd via de optie K 301.

uitbreidingen!
 De eventuele wijzigingen/uitbreidingen van de aansluitpunten installaties  van

NB: In veel gevallen dient het leidingwerk in de keuken aangepast en/of
uitgebreid te worden. Let op het tijdig doorgeven van deze aanpassingen/

De betaling van de gekochte keuken verloopt via de desbetreffende keuken-
showroom.

Jongen Bouwpartners zal een eventuele keukenstelpost verrekenen via de
afrekening meer-en minderwerk.

bvoor het betreffende project geselecteerde keukenshowroom overeengekomen. 
De mengkraan en sifon van de gootsteen wordt eveneens niet geleverd.

t.b.v. appartementen kavel 29, 34, 39, 44, 49 en 54 .
De keuken zal worden gerealiseerd zoals bij de door Jongen Bouwpartners    

K 201.K2 Verrekening stelpost keuken bij aanschaf keuken via project keuken-showroom 

de showroomkeuken gebeurd via de optie K 301.

uitbreidingen!
 De eventuele wijzigingen/uitbreidingen van de aansluitpunten installaties  van

NB: In veel gevallen dient het leidingwerk in de keuken aangepast en/of
uitgebreid te worden. Let op het tijdig doorgeven van deze aanpassingen/

De betaling van de gekochte keuken verloopt via de desbetreffende keuken-
showroom.

Jongen Bouwpartners zal een eventuele keukenstelpost verrekenen via de
afrekening meer-en minderwerk.

bvoor het betreffende project geselecteerde keukenshowroom overeengekomen. 
De mengkraan en sifon van de gootsteen wordt eveneens niet geleverd.

t.b.v. appartementen kavel 28, 32, 37, 42, 47, 52 en 57.
De keuken zal worden gerealiseerd zoals bij de door Jongen Bouwpartners    

K 201.J Verrekening stelpost keuken bij aanschaf keuken via project keuken-showroom 

de showroomkeuken gebeurd via de optie K 301.

uitbreidingen!
 De eventuele wijzigingen/uitbreidingen van de aansluitpunten installaties  van

NB: In veel gevallen dient het leidingwerk in de keuken aangepast en/of
uitgebreid te worden. Let op het tijdig doorgeven van deze aanpassingen/

De betaling van de gekochte keuken verloopt via de desbetreffende keuken-
showroom.

Jongen Bouwpartners zal een eventuele keukenstelpost verrekenen via de
afrekening meer-en minderwerk.

bvoor het betreffende project geselecteerde keukenshowroom overeengekomen. 
De mengkraan en sifon van de gootsteen wordt eveneens niet geleverd.

t.b.v. appartementen kavel 27, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 63, 64 en 67.
De keuken zal worden gerealiseerd zoals bij de door Jongen Bouwpartners    

K 201.H Verrekening stelpost keuken bij aanschaf keuken via project keuken-showroom 

de showroomkeuken gebeurd via de optie K 301.

uitbreidingen!
 De eventuele wijzigingen/uitbreidingen van de aansluitpunten installaties  van

NB: In veel gevallen dient het leidingwerk in de keuken aangepast en/of
uitgebreid te worden. Let op het tijdig doorgeven van deze aanpassingen/

De betaling van de gekochte keuken verloopt via de desbetreffende keuken-
showroom.
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-8.772,50

-7.308,40

-7.744,00

melding minderwerk ontvangt u een aanhangsel op het woningborgcertificaat
waarop de minderwerkzaamheden worden uitgesloten.

NB: De garanties op de betreffende onderdelen komen te vervallen en daarmee
treedt de gelimiteerde garantie van Woningborg in werking. Op basis van de

tenzij optie K 302 van toepassing is.
NB: Het wijzigen van de standaard installatiepunten keuken is niet mogelijk, 

Het bedrag van STELPOST van de keuken conform de technische omschrijving
bedraagd 80%.

* De mechanische afzuiging blijft op de standaard positie gehandhaafd.

* De elektra installatiepunten worden op de standaard positie gehandhaafd en
worden op de ruwe afgewerkte wanden afgemonteerd.

* De keukenmengkraan + sifon van de gootsteen komen ook te vervallen.
* Het leidingwerk wordt op de standaard posities afgedopt opgeleverd.

Het casco opleveren van de keuken en achterwand(en) in de woning:
* De keukenopstelling incl. keukenapparatuur komt te vervallen.

K 202.D 80% Verrekening STELPOST keuken bij aankoop keuken bij DERDEN

melding minderwerk ontvangt u een aanhangsel op het woningborgcertificaat
waarop de minderwerkzaamheden worden uitgesloten.

NB: De garanties op de betreffende onderdelen komen te vervallen en daarmee
treedt de gelimiteerde garantie van Woningborg in werking. Op basis van de

NB: Het wijzigen van de standaard installatiepunten keuken is niet mogelijk, 
tenzij optie K 302 van toepassing is.

Het bedrag van STELPOST van de keuken conform de technische omschrijving
bedraagd 80%.

worden op de ruwe afgewerkte wanden afgemonteerd.
* De mechanische afzuiging blijft op de standaard positie gehandhaafd.

* Het leidingwerk wordt op de standaard posities afgedopt opgeleverd.
* De elektra installatiepunten worden op de standaard positie gehandhaafd en

* De keukenopstelling incl. keukenapparatuur komt te vervallen.
* De keukenmengkraan + sifon van de gootsteen komen ook te vervallen.

t.b.v. appartementen kavel 33, 38, 43, 48, 53 en 58.
Het casco opleveren van de keuken in de woning:

K 202.B2 80% Verrekening STELPOST keuken bij aankoop keuken bij DERDEN

de showroomkeuken gebeurd via de optie K 301.

uitbreidingen!
 De eventuele wijzigingen/uitbreidingen van de aansluitpunten installaties  van

NB: In veel gevallen dient het leidingwerk in de keuken aangepast en/of
uitgebreid te worden. Let op het tijdig doorgeven van deze aanpassingen/

De betaling van de gekochte keuken verloopt via de desbetreffende keuken-
showroom.

Jongen Bouwpartners zal een eventuele keukenstelpost verrekenen via de
afrekening meer-en minderwerk.

bvoor het betreffende project geselecteerde keukenshowroom overeengekomen. 
De mengkraan en sifon van de gootsteen wordt eveneens niet geleverd.

t.b.v. appartementen kavel 30, 35, 40, 45, 50 en 55.
De keuken zal worden gerealiseerd zoals bij de door Jongen Bouwpartners    

K 201.L Verrekening stelpost keuken bij aanschaf keuken via project keuken-showroom 
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-7.647,20

-8.228,00

-8.082,80

melding minderwerk ontvangt u een aanhangsel op het woningborgcertificaat
waarop de minderwerkzaamheden worden uitgesloten.

NB: De garanties op de betreffende onderdelen komen te vervallen en daarmee
treedt de gelimiteerde garantie van Woningborg in werking. Op basis van de

NB: Het wijzigen van de standaard installatiepunten keuken is niet mogelijk, 
tenzij optie K 302 van toepassing is.

Het bedrag van STELPOST van de keuken conform de technische omschrijving
bedraagd 80%.

worden op de ruwe afgewerkte wanden afgemonteerd.
* De mechanische afzuiging blijft op de standaard positie gehandhaafd.

* Het leidingwerk wordt op de standaard posities afgedopt opgeleverd.
* De elektra installatiepunten worden op de standaard positie gehandhaafd en

* De keukenopstelling incl. keukenapparatuur komt te vervallen.
* De keukenmengkraan + sifon van de gootsteen komen ook te vervallen.

t.b.v. appartementen kavel 29, 34, 39, 44, 49 en 54 .
Het casco opleveren van de keuken in de woning:

K 202.K2 80% Verrekening STELPOST keuken bij aankoop keuken bij DERDEN

melding minderwerk ontvangt u een aanhangsel op het woningborgcertificaat
waarop de minderwerkzaamheden worden uitgesloten.

NB: De garanties op de betreffende onderdelen komen te vervallen en daarmee
treedt de gelimiteerde garantie van Woningborg in werking. Op basis van de

NB: Het wijzigen van de standaard installatiepunten keuken is niet mogelijk, 
tenzij optie K 302 van toepassing is.

Het bedrag van STELPOST van de keuken conform de technische omschrijving
bedraagd 80%.

worden op de ruwe afgewerkte wanden afgemonteerd.
* De mechanische afzuiging blijft op de standaard positie gehandhaafd.

* Het leidingwerk wordt op de standaard posities afgedopt opgeleverd.
* De elektra installatiepunten worden op de standaard positie gehandhaafd en

* De keukenopstelling incl. keukenapparatuur komt te vervallen.
* De keukenmengkraan + sifon van de gootsteen komen ook te vervallen.

t.b.v. appartementen kavel 28, 32, 37, 42, 47, 52 en 57.
Het casco opleveren van de keuken in de woning:

K 202.J 80% Verrekening STELPOST keuken bij aankoop keuken bij DERDEN

melding minderwerk ontvangt u een aanhangsel op het woningborgcertificaat
waarop de minderwerkzaamheden worden uitgesloten.

NB: De garanties op de betreffende onderdelen komen te vervallen en daarmee
treedt de gelimiteerde garantie van Woningborg in werking. Op basis van de

NB: Het wijzigen van de standaard installatiepunten keuken is niet mogelijk, 
tenzij optie K 302 van toepassing is.

Het bedrag van STELPOST van de keuken conform de technische omschrijving
bedraagd 80%.

worden op de ruwe afgewerkte wanden afgemonteerd.
* De mechanische afzuiging blijft op de standaard positie gehandhaafd.

* Het leidingwerk wordt op de standaard posities afgedopt opgeleverd.
* De elektra installatiepunten worden op de standaard positie gehandhaafd en

* De keukenopstelling incl. keukenapparatuur komt te vervallen.
* De keukenmengkraan + sifon van de gootsteen komen ook te vervallen.

t.b.v. appartementen kavel 27, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 63, 64 en 67.
Het casco opleveren van de keuken in de woning:

K 202.H 80% Verrekening STELPOST keuken bij aankoop keuken bij DERDEN
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0,00

keukenprijslijs

keukenprijslijs

tussen keukenshowroom en de woonadviseur van Jongen Bouwpartners.
NB: Koper blijft in deze situatie zelf verantwoordelijk voor de communicatie

noodzakelijke uitbreiding(en) in de meterkast.
Inmeten tijdens de bouw is enekel mogelijk tijdens de geplande kijkmomenten.

NB: In de prijs voor deze optie zijn geen kosten opgenomen voor eventueel

offerte uitbrengen.
Het standaard installatiewerk staat omschreven in de Technische Omschrijving.

Na ontvangst van de technische tekening zal de betreffende woonadviseur deze
toetsen aan de "randvoorwaarden keukentekening" en na goedkeuring een

goede technische tekening (uiterlijk 2 weken voor sluitingsdatum) en goedkeuring
door de kopersbegeleider.

De kosten voor het aanpassen/uitbreiden van de installaties wordt op aanvraag
van koper berekend onder de onder voorwaarden van tijdige aanlevering van een

een door de klant zelf gekozen keukenshowroom.
Het aanpassen van het leidingwerk in de keuken volgens de keukentekening van

K 302 Wijzigen leidingwerk keuken (showroom DERDEN) 

noodzakelijke uitbreiding(en) in de meterkast.
NB: In de prijs voor deze optie zijn geen kosten opgenomen voor eventueel

Het aanpassen van het leidingwerk in de keuken volgens de keukentekening van de
keukenshowroom geselecteerd voor het betreffende project.

K 301 Wijzigen aansluitpunten installaties keuken Goergen

NB: Deze optie dient u te selecteren indien u het leidingwerk in de keuken NIET 
door ons wenst aan te passen.

0-tekening.

Standaard installatie keuken:
Het leveren en aanbrengen  van het standaard leidingwerk in de keuken, conform 

K 300 Standaard installatie keuken

melding minderwerk ontvangt u een aanhangsel op het woningborgcertificaat
waarop de minderwerkzaamheden worden uitgesloten.

NB: De garanties op de betreffende onderdelen komen te vervallen en daarmee
treedt de gelimiteerde garantie van Woningborg in werking. Op basis van de

NB: Het wijzigen van de standaard installatiepunten keuken is niet mogelijk, 
tenzij optie K 302 van toepassing is.

Het bedrag van STELPOST van de keuken conform de technische omschrijving
bedraagd 80%.

worden op de ruwe afgewerkte wanden afgemonteerd.
* De mechanische afzuiging blijft op de standaard positie gehandhaafd.

* Het leidingwerk wordt op de standaard posities afgedopt opgeleverd.
* De elektra installatiepunten worden op de standaard positie gehandhaafd en

* De keukenopstelling incl. keukenapparatuur komt te vervallen.
* De keukenmengkraan + sifon van de gootsteen komen ook te vervallen.

t.b.v. appartementen kavel 30, 35, 40, 45, 50 en 55.
Het casco opleveren van de keuken in de woning:

K 202.L 80% Verrekening STELPOST keuken bij aankoop keuken bij DERDEN
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Appartementen kv 9-20, 26-58.

Kleine Ruwbouw Optielijst 

Projectnr. J1900018
Omschrijving Q4 fase 3 Aan de Stadsmuur 
Datum 1-4-2021
Bedrijf Jongen Bouwpartners 

:Bouwnummer

80,00

0,00

sanitairofferte

0,00

tegelofferte

minderwerk.

aanpassingen/uitbreidingen (zoals wanden, bad inmetselen, kitwerk, etc.).
Bouwbedrijven Jongen zal de offerte met u verrekenen via de afrekening meer-en

De showroom zal een eventuele stelpost verrekenen via de te verstrekken
offerte. Tevens wordt er in de offerte rekening gehouden met de eventuele

Het tegelwerk zal worden gerealiseerd zoals bij de door Jongen Bouwpartners
voor het betreffende project geselecteerde showroom overeengekomen.

T 201 Aanbrengen tegelwerk via tegelshowroom.

Het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk in de toilet ruimte(s) en
badkamer(s) conform de beschrijving in de Technische Omschrijving.

T 101 Aanbrengen basis tegelwerk

meer-en minderwerk.

eventuele aanpassingen/uitbreidingen van het leidingwerk.
Bouwbedrijven Jongen zal de sanitair offerte met u verrekenen via de afrekening

De showroom zal een eventuele sanitairstelpost verrekenen via de te verstrekken
offerte. Tevens wordt er in de sanitairofferte rekening gehouden met de

Het sanitair zal worden gerealiseerd zoals bij de door Jongen Bouwpartners
voor het betreffende project geselecteerde showroom overeengekomen.

S 201 Aanbrengen sanitair via sanitairshowroom

installaties zal conform de verkoopstukken worden aangebracht.
* Het leidingwerk en de afmontage van het leidingwerk en de elektrische

Het leveren en aanbrengen van het basis sanitair conform de Technische
Omschrijving.

S 101 Aanbrengen basis sanitair

Het leveren en aanbrengen van een extra aansluiting (opbouw) op de
rioolaansluiting van de wasmachine t.b.v. een condensdroger.

L 203 Aanbrengen extra afvoer tbv condensdroger
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