
01.0.00 Algemene informatie N.v.t.

 Voor u ligt een informatieve meer- en minderwerklijst voor het project Park Avenue in Utrecht. In deze lijst krijgt
u een idee van de mogelijke opties welke u geboden worden om de woning naar uw wens in te delen. Tevens
heeft u hiermee een indicatie van de kosten welke voor de opties gerekend zullen worden. Prijswijzigingen
onder voorbehoud.

Indien u een indelingswijziging wenst in uw woning zullen wij uw wens beoordelen op uitvoerbaarheid, indien
uw wens mogelijk is en zullen wij deze prijs individueel voor u berekenen.
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17.0.01 Zonwering conform aanbieding. N.t.b.

 Het leveren en aanbrengen van zonwering conform aanbieding.

Nb. De prijs is exclusief de elektrische aansluitingen welke benodigd zijn voor de screens en exclusief
handzenders. De prijs voor de handzender wordt apart in rekening gebracht, de elektrische aansluiting ten
behoeve van zonwering dient u via de elektra showroom aan te vragen.

 Toelichting: U wordt de mogelijkheid geboden om zonwering te kiezen voor de ramen in de woning. Hiervoor
ontvangt u t.z.t. een aanbieding met de mogelijkheden en de kosten hiervoor. De elektrische aansluitingen
voor de zonwering dient u zelf via de elektra showroom aan te vragen.
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25.0.02 Verplaatsen binnenwand € 90,00

 Het verplaatsen van een binnenwand naar een positie zoals op de meer- en minderwerktekening is
aangegeven.
Het elektra vanuit de centraaldoos zal in de bovenliggende (verdiepings-)vloer worden omgelegd naar de
aangepaste positie van de muur. Het verplaatsen van een binnendeurkozijn met binnendeur kan via de opties
voor de binnendeuren worden gekozen. Het verplaatsen van het elektra wordt via de offerte van de elektra
installateur verwerkt. De aanleg van de eventuele vloerverwarming en het mechanische ventilatiesysteem
worden op de nieuwe situatie aangepast en ingeregeld. De prijs is gebaseerd teken- en berekenkosten.
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30.0.01 Binnendeuren en -kozijnen via opdracht aan Svedex. Svedex

 Het wijzigen van de standaard binnendeurkozijnen, -binnendeuren, hang- en sluitwerk overeenkomstig het
bestelformulier en de opdracht aan SVEDEX.

 Toelichting: De binnendeuren en -kozijnen worden geleverd en aangebracht door Svedex binnendeuren uit
Varsseveld. Indien de indeling van de woning bekend is en niet (meer) wordt aangepast, kunnen de
binnendeuren via de website van Svedex worden aangepast. Nadat alle indelingen bekend zijn ontvangt
iedere koper een unieke inlogcode en wachtwoord om via de website van Svedex een keuze in
binnendeuren, kozijnen, hang- en sluitwerk te maken. Om alvast een idee van de mogelijkheden van Svedex
te krijgen kunt u kijken op www.svedex.nl.

30.0.02 Vervallen binnendeur met stalen kozijn. N.t.b.

 Het laten vervallen van een stalen binnendeurkozijn met/zonder bovenlicht, standaard binnendeur, hang- en
sluitwerk.
Het verleggen van het elektra (en een eventuele CO2-melder en/of thermostaat) kan via de elektra showroom
worden gekozen. De mechanische ventilatie (MV) wordt op de standaard wijze ingeregeld, maar functioneert
niet correct zonder een binnendeur, waardoor de garantie op de juiste werking van de MV komt te vervallen.

 Toelichting: Deze optie kunt u bijvoorbeeld kiezen indien u tussen de hal en de woonkamer een design stalen
binnendeur wenst. Dit luxe kozijn is maatwerk en kan pas ná het aanbrengen van de definitieve
wandafwerking ingemeten worden. Om organisatorische redenen in verband met de lange levertijden en de
kans op beschadigingen tijdens de bouw, bieden wij deze optie u niet aan via het meerwerk. Wij willen u
echter wél de mogelijkheid bieden om een of meerdere binnendeuren (c.q. deurstel) te laten vervallen en
indien noodzakelijk bouwkundig rekening te houden met uw wensen door de sparing(en) hierop voor te
bereiden. Zodoende kunt u ná oplevering in uw eigen regie uw leverancier opdracht geven een dergelijk
kozijn te plaatsen. Alle hieruit voortvloeiende meer-/minder-werkkosten zullen met u worden verrekend. Bij het
vervallen van een binnendeur (minderwerk) voldoet de woning niet aan de wettelijke voorschriften en de
garantieregeling van Woningborg. Er dient door u een ‘Verklaring van minderwerk’ ondertekend te worden.
Hiermee vrijwaart u BM Van Houwelingen van aansprakelijkheid, inzake Woningborggarantie en wettelijke
voorschriften, betreffende het in de verklaring omschreven minderwerk.

30.0.03 Verplaatsen binnendeur met stalen kozijn. € 125,00

 Het verplaatsen van een standaard binnendeur met -kozijn en toebehoren, naar een plaats zoals op de
bijbehorende meer- en minderwerktekening is aangegeven.
De verplaatsing van het elektra (en eventueel een CO2-melder en thermostaat) kan via de elektra showroom
worden gekozen. De mechanische ventilatie wordt op de nieuwe situatie berekend en ingeregeld.

30.0.05 Wijzigen draairichting binnendeur. € 55,00

 Wijzigen draairichting van een standaard binnendeur, inclusief de aanpassing van het bijbehorende kozijn,
hang en sluitwerk. Een afwijking op de standaard uitvoeringen kan worden gekozen via de website van
Svedex.
De verplaatsing van het elektra (en eventueel een CO2-melder en thermostaat) kan via de elektra showroom
worden gekozen.
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45.0.01 Keukenofferte projectleverancier. Showroom

 De keuken wordt na de oplevering geleverd, aangebracht en geïnstalleerd door de aan dit project verbonden
keukenleverancier. Om beschadiging tijdens de bouw te voorkomen zal de keuken na de oplevering van de
woning worden aangebracht.
De installatie van de keuken kan tijdens de bouw van de woning worden voorbereid overeenkomstig
de installatie-tekeningen van de keuken leverancier. In verband met het mechanische ventilatiesysteem dient
in de keuken een recirculatie-afzuigkap te worden toegepast. De aanpassingen en uitbreidingen van elektra,
water aan- en afvoer(en) worden via de keukenleverancier aan u kenbaar gemaakt en via de meer- en
minderwerklijst aan u verrekend. De keuken zelf wordt via de showroom aan u gefactureerd.
De positie van de ventielen voor de mechanische ventilatie kunnen niet worden aangepast.

45.0.02 Coördinatie keukens van derden. € 195,00

 De keuken wordt geleverd, aangebracht en geïnstalleerd door een niet aan dit project verbonden
keukenleverancier.
De keuken wordt na de oplevering van de woning in eigen beheer geleverd en aangebracht en geïnstalleerd.
De installatie van de keuken kan tijdens de bouw van de woning worden voorbereid overeenkomstig
de installatie-tekeningen van de keuken leverancier, mits er binnen de sluitingstermijn van de ruwbouw een
duidelijke installatie-tekening wordt aangeleverd.
Onduidelijke tekeningen en omschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
In verband met het mechanische ventilatiesysteem dient in de keuken een recirculatie-afzuigkap te worden
toegepast.
De aanpassingen en uitbreidingen elektra, water aan- en afvoer(en) worden berekend door de aannemer.
De positie van de ventielen voor de mechanische ventilatie kunnen niet worden aangepast.

 Toelichting: In de keuken van de woning zijn de volgende aansluiting standaard (en op een vaste plaats)
opgenomen, conform 0-tekening welke t.z.t. aan u wordt verstrekt. Deze optie wordt aan u doorberekend
indien u geen keuken afneemt bij de aan dit project verbonden keukenleverancier, maar wel het leidingwerk
wilt wijzigen.

45.0.03 Totaal keukenaanpassingen (projectleverancier). Op aanvraag

 De keuken wordt geleverd, aangebracht en geïnstalleerd door de aan dit project verbonden
keukenleverancier. Om beschadiging tijdens de bouw te voorkomen zal de keuken na de oplevering van de
woning worden aangebracht. De installatie van de keuken (elektra, water en afvoeren) wordt tijdens de bouw
van de woning voorbereid overeenkomstig de installatietekeningen van de keuken leverancier.
In verband met het mechanische ventilatiesysteem dient in de keuken een recirculatie-afzuigkap te worden
toegepast. De positie van de ventielen voor de mechanische ventilatie kunnen niet worden aangepast.
In de bijbehorende totaalprijs van de aanpassingen van elektra, water aan- en afvoer(en) zijn uitsluitend
aanpassingen in de keuken opgenomen. 

45.0.04 Totaal keukenaanpassingen (keuken derden). Op aanvraag

 De keuken wordt geleverd, aangebracht en geïnstalleerd door een niet aan dit project verbonden
keukenleverancier. Om beschadiging tijdens de bouw te voorkomen zal de keuken na de oplevering van de
woning worden aangebracht. De installatie van de keuken (elektra, water en afvoeren) wordt tijdens de bouw
van de woning voorbereid overeenkomstig de installatietekeningen welke de koper heeft aangeleverd.
In verband met het mechanische ventilatiesysteem dient in de keuken een recirculatie-afzuigkap te worden
toegepast. De positie van de ventielen voor de mechanische ventilatie kunnen niet worden aangepast.
In de bijbehorende totaalprijs van de aanpassingen van het elektra, water aan- en afvoer(en) zijn uitsluitend
de aanpassingen in de keuken opgenomen. 
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50.0.13 Buitenwaterkraan € 525,00

 Het leveren, aanbrengen en aansluiten van een buitenwaterkraan in de loggia, het balkon of op het dakterras.
Positie conform MMW-tekening. De kraan wordt geplaatst in een gevelkom als vorstvrije gevelplaat-kom welke
bij dichtdraaien leeg loopt, zodat bevriezing nagenoeg is uitgesloten. Hoogte circa 60 centimeter boven
vloerniveau van de woning. In verband met regelgeving kan deze optie een koude zone langs de wand(en) in
de woonkamer tot gevolg hebben.

 Toelichting: De exacte positie van de buitenwaterkraan wordt bepaald door de installateur, zodat de
buitenwaterkraan installatietechnisch ook op de optimale positie geplaatst wordt.

50.2.04 Verplaatsen wasmachine-aansluiting. € 245,00

 Het verplaatsen van de wasmachine-aansluiting binnen dezelfde ruimte van de standaard opstelplaats.
De koud wateraansluiting (met wasmachine-kraan) en de vuil water afvoer worden verplaatst naar een positie
in dezelfde ruimte, zoals op de bijbehorende meerwerktekening is aangegeven.Indien nodig wordt
de wapening en het leidingwerk in de vloer aangepast. Het aanbrengen of verplaatsen van het elektra wordt
via de elektra showroom gekozen.
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55.0.01 Elektra-offerte projectleverancier. Offerte

 Het elektra van de woning zal worden geleverd, aangebracht en aangesloten overeenkomstig de offerte en
installatietekening van de projectleverancier.

 Toelichting: Het elektra van de woning zal worden geleverd, aangebracht en aangesloten overeenkomstig de
Technische Omschrijving, de verkooptekeningen en de daarop afgestemde installatietekening van de door
ons geselecteerde project elektra-installateur. Onderstaand treft u een selectie uit een aantal opties om de
standaard installatie uit te breiden. Mogelijk heeft u heel specifieke individuele wensen zoals domotica en
beveiliging. U zult te zijner tijd worden uitgenodigd voor een bezoek aan de elektra-showroom waar u al uw
persoonlijke wensen kunt bespreken. Onderstaand een selectie van de meest gekozen opties. Van groot
belang is de sluitingsdatum, dit in verband met de noodzakelijke werkvoorbereiding voor de instort in de toe te
passen betonwanden!

55.0.04 Extra aardlekschakelaar. € 310,00

 Het leveren, aanbrengen en installeren van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, waarop maximaal 4
groepen (16A, 230Volt) kunnen worden aangesloten.

Noot:
Nadat alle keuzes van het elektra bij ons bekend zijn, kan het mogelijk zijn dat het benodigde
aardlekschakelaars, de standaard geleverde aardlekschakelaars overstijgt.
Uw nieuwe woning wordt enkel op het elektriciteitsnet aangesloten indien de elektrische installatie voldoet
aan de geldende normen (NEN1010). 
Indien het aantal benodigde groepen een of meer extra aardlekschakelaars vereist, zal de elektricien de
benodigde aardlekschakelaar(s) leveren, aanbrengen en installeren, waarvan de kosten via de laatste
afrekening van het meer- en minderwerk bij u in rekening worden gebracht.

 Toelichting: Iedere woning wordt door het energiebedrijf aangesloten op 3 x 25 Ampère (400 Volt) in de
meterkast. Een uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast kan tot gevolg hebben dat er een extra
aardlekschakelaar dient te worden aangebracht, waar in het totaal 4 extra eindgroepen (van 16 Ampère/230
Volt) op kan worden aangesloten.

55.0.05 Extra groep in de meterkast. € 150,00

 Het leveren, aanbrengen en installeren van een extra 16A/230V groep in de meterkast indien nodig in
verband met de keuze van andere elektra-opties. Een extra groep kan ook worden aangebracht ter
voorbereiding van een na de oplevering in eigen beheer uit te voeren uitbreiding van het elektra.

 Toelichting: IIedere woning wordt door het energiebedrijf aangesloten op 3 x 25 Ampère (400 Volt) in de
meterkast. Een uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast kan tot gevolg hebben dat er een extra
aardlekschakelaar dient te worden aangebracht, waar in het totaal 4 extra eindgroepen (van 16 Ampère/230
Volt) op kan worden aangesloten.

55.0.16 Verplaatsen elektra-aansluitingen. € 85,00

 Het verplaatsen van een elektra aansluiting (zoals: wandcontactdoos, schakelaar, telefoon- of
kabelaansluiting, loze leiding etc.) met een inbouwdoos in dezelfde ruimte. De nieuwe positie van de
inbouwdoos wordt op de meer-en minderwerktekening aangegeven. De prijs is inclusief boor- en freeswerk. 
Het leidingwerk in de muur wordt behang-klaar afgestuukt.

55.0.17 Verplaatsen elektra-aansluitingen andere ruimte. € 115,00

 Het verplaatsen van een elektra aansluiting (zoals: wandcontactdoos, schakelaar, telefoon- of
kabelaansluiting, loze leiding etc.) met een inbouwdoos naar een andere ruimte. De nieuwe positie van de
inbouwdoos wordt op de meer-en minderwerktekening aangegeven. De prijs is inclusief boor- en freeswerk. 
Het leidingwerk in de muur wordt behang-klaar afgestuukt.

55.0.25 Loze leiding bedraden met Cat. 6A-kabel. € 170,00

 Het leveren, aanbrengen en aansluiten van een Cat. 6A-datakabel in een standaard loze leiding vanaf de
meterkast naar een extra RJ45-wandcontactdoos voor een netwerkaansluiting tot 10.000 Mbit (10 Gb).
In de meterkast wordt de Cat. 6A-kabel voorzien van een RJ45 connector.
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55.0.28 Extra loze leiding vanaf de meterkast. € 140,00

 Het leveren en aanbrengen van een loze leidingen vanuit de meterkast naar een op de meer- en
minderwerktekening aangegeven plaats. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad die vanuit de
meterkast naar een inbouwdoos in een muur van de woning loopt. De inbouwdoos wordt circa 30 centimeter
boven de onafgewerkte vloer geplaatst.
De prijs is inclusief boor- en freeswerk. Het leidingwerk in de muur wordt behang-klaar afgestuukt.

55.0.39 Extra enkele WCD. € 185,00

 Het leveren, aanbrengen en aansluiten van een extra enkele wandcontactdoos (WCD), zoals op de meer- en
minderwerk tekening is aangegeven. De wandcontactdoos wordt standaard uitgevoerd overeenkomstig de
technische omschrijving (TO). De prijs is inclusief boor- en freeswerk. Het leidingwerk in de muur wordt
behang-klaar afgestuukt.

55.0.50 Extra dubbele WCD. € 195,00

 Het leveren, aanbrengen en aansluiten van een extra dubbele wandcontactdoos (WCD) op een positie zoals
op de meer- en minderwerktekening is aangegeven. De wandcontactdoos wordt standaard uitgevoerd
overeenkomstig de technische omschrijving (TO). De prijs is inclusief boor- en freeswerk. Het leidingwerk in
de muur wordt behang-klaar afgestuukt.

55.0.58 PLP verplaatsen. € 175,00

 Het verplaatsen van een plafondlichtpunt (PLP) vanaf de standaard plaats naar een andere positie, zoals op
de meer- en minderwerktekening is aangegeven.
De prijs is inclusief boor- en freeswerk.

 Toelichting: Het aanbrengen of verplaatsen van plafondlichtpunten is slechts beperkt mogelijk. In verband met
de constructievloer, waarin het PLP wordt aangebracht, kan de exacte positie van een PLP tot circa 10 tot 15
centimeter van de gewenste positie afwijken.

55.0.59 Lichtpunt van wisselschakeling voorzien. € 245,00

 Het leveren, aanbrengen en installeren van een tweede schakeling van een lichtpunt waardoor het lichtpunt
vanaf twee separate posities in dezelfde ruimte kan worden bediend (hotelschakeling). De positie van de
tweede schakelaar is op de meer- en minderwerktekening aangegeven. De schakelaars wordt standaard
uitgevoerd overeenkomstig de technische omschrijving (TO). De prijs is inclusief boor- en freeswerk. Het
leidingwerk in de muren wordt behang-klaar afgestuukt.

55.0.62 Extra PLP op extra schakelaar. € 245,00

 Het leveren, aanbrengen en installeren van een extra plafondlichtpunt (PLP) welke vanaf een aparte extra
schakelaar wordt bediend. De positie van het plafondlichtpunt en de extra aparte schakelaar zijn op de meer-
en minderwerktekening aangegeven. De schakelaar wordt uitgevoerd overeenkomstig de technische
omschrijving (TO). Het leidingwerk wordt behang-klaar afgestuct.

 Toelichting: Het aanbrengen of verplaatsen van plafondlichtpunten is slechts beperkt mogelijk. In verband met
de constructievloer, waarin het PLP wordt aangebracht, kan de exacte positie van een PLP tot circa 10 tot 15
centimeter van de gewenste positie afwijken.

55.0.67 Extra WLP op extra schakelaar. € 225,00

 Het leveren, aanbrengen en installeren van een extra wandlichtpunt (WLP) welke vanaf een extra aparte
schakelaar wordt bediend.
De positie van het extra wandlichtpunt (WLP) en de extra aparte schakelaar zijn op de meer- en
minderwerktekening aangegeven.
De schakelaar wordt standaard uitgevoerd overeenkomstig de technische omschrijving (TO).
De prijs is inclusief boor- en freeswerk.
Het leidingwerk in de muur wordt behang-klaar afgestuukt.

55.0.74 Extra data-WCD RJ45 (Cat. 6A). € 265,00

 Het leveren, aanbrengen en aansluiten van een extra datakabel (Cat. 6A) in een leiding vanaf de meterkast
naar een extra RJ45-wandcontactdoos voor een netwerkaansluiting tot 10.000 Mbit (10 Gb). In de meterkast
wordt de Cat. 6A-kabel voorzien van een RJ45 connector.
De positie van de RJ45-wandcontactdoos is op de meer- en minderwerktekening aangegeven. De prijs is
inclusief boor- en freeswerk. Het leidingwerk in de muur wordt behang-klaar afgestuukt.
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60.1.01 Sanitair-offerte projectleverancier. Offerte

 Het sanitair van de woning zal worden geleverd, aangebracht en aangesloten overeenkomstig de offerte en
installatietekening van de projectleverancier.

 Toelichting: Uw woning is standaard uitgerust met compleet sanitair en tegelwerk, overeenkomstig het
sanitairboek. Indien u het standaard sanitair (deels) naar uw eigen wensen een invulling wilt geven, kunt u dit
via de website 'Uw Huis Uw Wensen' doen (www.uhuw.nl). Zodra alle woningindelingen bekend zijn ontvangt
iedere koper een unieke inlogcode en een wachtwoord om via de website van 'Uw Huis Uw Wensen' een
keuze in het sanitair te maken. Om alvast een idee van de mogelijkheden van 'Uw Huis Uw Wensen' te krijgen,
kunt u kijken op www.uhuw.nl waar u verschillende informatieve video's over de keuze van het sanitair
aantreft.
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65.1.01 Tegelwerk-offerte projectleverancier. Offerte

 Het tegelwerk van de woning zal worden geleverd en aangebracht overeenkomstig de offerte van de
projectleverancier.

 Toelichting: Uw woning is standaard uitgevoerd met compleet sanitair en tegelwerk, overeenkomstig
sanitairboek. U heeft de mogelijkheid om kosteloos een keuze te maken tussen verschillende kleuren
tegelwerk. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden om het tegelwerk volledig naar uw eigen wensen een
invulling te geven. Om een keuze te maken uit het standaard tegelwerk of ander tegelwerk dient u een bezoek
te brengen aan de projectshowroom.
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