
 Koperskeuzelijst

32 woningen Engelse Park, Fase III



Aannemingsmaatschappij Friso B.V.
Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG Sneek

Keuzelijst Engelse Park fase III - november 2019

Datum 26-11-2019
Project Engelse Park III
Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit Engelse Park fase III - november 2019
 

Koperskeuzes
Ruimtevergrotende- / indelingsopties

Algemene opmerking € 0,00

Deze opties zijn uitgewerkt op een verkooptekening. Gebruikte materialen en
kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt
staat dit bij de betreffende optie vermeld. Alle uitbreidingsopties en
indelingswijzigingen van de woning worden aangeboden onder voorbehoud van
verlening bouwvergunning van de gemeente en goedkeuring Woningborg B.V.
Bij het vervallen van een optie kan de koper op geen enkele manier rechten
ontlenen aan deze lijst.

De uitbreidings- en/of indelingsopties kunnen tot gevolg hebben dat de EPC van
de woning hoger wordt dan nul, maar blijft binnen de eisen gesteld in het
bouwbesluit.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

010-A Uitbouw achtergevel begane grond 1,20 meter (woningtype A) € 16760,00

Het uitbreiden van de woning over de volle breedte van de woonkamer op de
begane grond met ca. 1200 mm. De basis gevelkozijnen worden in dezelfde
positie in de gevel geplaatst. Vloer, wand en plafond worden conform de overige
wanden van de woonkamer afgewerkt. De vloerverwarming wordt uitgebreid.
Aan de buitenzijde wordt dezelfde gevelsteen gebruikt als de basiswoning. De
muur wordt beëindigd met een aluminium daktrim en op het platte dak wordt
bitumineuze dakbedekking aangebracht op een isolatieplaat. Op de gevel wordt
een hemelwaterafvoer gemonteerd die loost bovengronds in de tuin.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

010-B Uitbouw achtergevel begane grond 1,20 meter (woningtype B) € 17170,00

Het uitbreiden van de woning over de volle breedte van de woonkamer op de
begane grond met ca. 1200 mm. De basis gevelkozijnen worden in dezelfde
positie in de gevel geplaatst. Vloer, wand en plafond worden conform de overige
wanden van de woonkamer afgewerkt. De vloerverwarming wordt uitgebreid.
Aan de buitenzijde wordt dezelfde gevelsteen gebruikt als de basiswoning. De
muur wordt beëindigd met een aluminium daktrim en op het platte dak wordt
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bitumineuze dakbedekking aangebracht op een isolatieplaat. Op de gevel wordt
een hemelwaterafvoer gemonteerd die loost bovengronds in de tuin.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

010-F Uitbouw achtergevel begane grond 1,20 meter (woningtype F) € 17690,00

Het uitbreiden van de woning over de volle breedte van de woonkamer op de
begane grond met ca. 1200 mm. De basis gevelkozijnen worden in dezelfde
positie in de gevel geplaatst. Vloer, wand en plafond worden conform de overige
wanden van de woonkamer afgewerkt. De vloerverwarming wordt uitgebreid.
Aan de buitenzijde wordt dezelfde gevelsteen gebruikt als de basiswoning. De
muur wordt beëindigd met een aluminium daktrim en op het platte dak wordt
bitumineuze dakbedekking aangebracht op een isolatieplaat. Op de gevel wordt
een hemelwaterafvoer gemonteerd die loost bovengronds in de tuin.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

020-A Uitbouw achtergevel begane grond 2,40 meter (woningtype A) € 24860,00

Het uitbreiden van de woning over de volle breedte van de woonkamer op de
begane grond met ca. 2400 mm. De basis gevelkozijnen worden in dezelfde
positie in de gevel geplaatst. Vloer, wand en plafond worden conform de overige
wanden van de woonkamer afgewerkt. De vloerverwarming wordt uitgebreid.
De technische installatie wordt uitgebreid met een extra dubbele
wandcontactdoos en extra lichtpunt met schakelaar.
Aan de buitenzijde wordt dezelfde gevelsteen gebruikt als de basiswoning. De
muur wordt beëindigd met een aluminium daktrim en op het platte dak wordt
bitumineuze dakbedekking aangebracht op een isolatieplaat. Op de gevel wordt
een hemelwaterafvoer gemonteerd die loost op bovengronds in de tuin.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

020-B Uitbouw achtergevel begane grond 2,40 meter (woningtype B) € 25320,00

Het uitbreiden van de woning over de volle breedte van de woonkamer op de
begane grond met ca. 2400 mm. De basis gevelkozijnen worden in dezelfde
positie in de gevel geplaatst. Vloer, wand en plafond worden conform de overige
wanden van de woonkamer afgewerkt. De vloerverwarming wordt uitgebreid.
De technische installatie wordt uitgebreid met een extra dubbele
wandcontactdoos en extra lichtpunt met schakelaar.
Aan de buitenzijde wordt dezelfde gevelsteen gebruikt als de basiswoning. De
muur wordt beëindigd met een aluminium daktrim en op het platte dak wordt
bitumineuze dakbedekking aangebracht op een isolatieplaat. Op de gevel wordt
een hemelwaterafvoer gemonteerd die loost op bovengronds in de tuin.

Engelse Park III - - d.d. 26-11-2019
2 / 13



Aannemingsmaatschappij Friso B.V.
Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG Sneek

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

020-F Uitbouw achtergevel begane grond 2,40 meter (woningtype F) € 25940,00

Het uitbreiden van de woning over de volle breedte van de woonkamer op de
begane grond met ca. 2400 mm. De basis gevelkozijnen worden in dezelfde
positie in de gevel geplaatst. Vloer, wand en plafond worden conform de overige
wanden van de woonkamer afgewerkt. De vloerverwarming wordt uitgebreid.
De technische installatie wordt uitgebreid met een extra dubbele
wandcontactdoos en extra lichtpunt met schakelaar.
Aan de buitenzijde wordt dezelfde gevelsteen gebruikt als de basiswoning. De
muur wordt beëindigd met een aluminium daktrim en op het platte dak wordt
bitumineuze dakbedekking aangebracht op een isolatieplaat. Op de gevel wordt
een hemelwaterafvoer gemonteerd die loost op bovengronds in de tuin.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

030 Enkelvoudige carport (niet mogelijk bij woningtype A, carport is standaard
bij woningtype D en E)

€ 9690,00

Het leveren en monteren van een carport van circa 3000x5000 mm, bestaande
uit vier hardhouten kolommen op prefab betonpoeren, één zijwand (dubbelzijdig
bekleed met hetzelfde rabat als op de berging) en een dak bestaande uit
dakbalken met een houten dakbeschot. De onderzijde van het dak wordt niet
afgewerkt. Het dak wordt voorzien van bitumendakbedekking en een
hemelwaterafvoer. Onder de wand worden kunststof funderingsblokken
aangebracht.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

040-2000 Dubbele tuindeuren (alleen mogelijk bij woningtype C) € 1845,00

Het leveren en monteren van naar binnen draaiende dubbele kunststof
tuindeuren van circa 2000 mm breed. De materialisatie en kleurstelling van de
tuindeuren is gelijk aan de rest van de gevelkozijnen. Inclusief vervallen
standaard gevelkozijn.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

040-3000 Dubbele tuindeuren (alleen mogelijk bij woningtype A, B en F) € 2000,00

Het leveren en monteren van dubbele kunststof tuindeuren van circa 3000 mm
breed met twee zijramen in de achtergevel.. De materialisatie en kleurstelling van
de tuindeuren is gelijk aan de rest van de gevelkozijnen. Inclusief vervallen
standaard gevelkozijn.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

045 Deur in pui tussen entree en terras (alleen mogelijk bij woningtype D) € 1290,00

Het leveren en monteren van een naar binnen draaiende enkele kunststof
tuindeur. De materialisatie en kleurstelling van de tuindeur is gelijk aan de rest
van de gevelkozijnen. Inclusief vervallen standaard gevelkozijn.
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Ruimtevergrotende- / indelingsopties

050-2000 Schuifpui (alleen mogelijk bij woningtype C) € 1650,00

Het leveren en monteren van een kunststof schuifpui van circa 2000 mm breed.
De materialisatie en kleurstelling van de schuifpui is gelijk aan de rest van de
gevelkozijnen. De schuifpui is alleen vanuit de binnenzijde van de woning af te
sluiten. Inclusief vervallen standaard gevelkozijn.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

050-3000 Schuifpui (alleen mogelijk bij woningtype A, B, D, E en F) € 2500,00

Het leveren en monteren van een kunststof schuifpui van circa 3000 mm breed.
De materialisatie en kleurstelling van de schuifpui is gelijk aan de rest van de
gevelkozijnen. De schuifpui is alleen vanuit de binnenzijde van de woning af te
sluiten. Inclusief vervallen standaard gevelkozijn.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

060 Trapkast in woonkamer (alleen mogelijk bij woningtype A, B en F) € 1820,00

Het realiseren van een trapkast. De trapkast wordt voorzien van een
wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos. De wanden van
de trapkast worden aan de binnenzijde niet afgewerkt en er wordt geen
vloerverwarming aangebracht.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

070-A Dakterras (woningtype A) € 14100,00

Het realiseren van een dakterras conform optietekening. Het standaard
raamkozijn wordt hierbij gewijzigd in een naar binnen draaiende deur en geeft
middels een opstap toegang tot het dakterras. Er wordt een stalen hekwerk met
geperforeerde plaat en handregels toegevoegd. Op het dak wordt drukvaste
isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden grijze betonnen
dakterrastegels met een afmeting van 30x30 cm aangebracht. De Randstroken
worden met grind afgewerkt. Aan de gevel komt een buitenlichtpunt aangesloten
op een schakelaar.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

070-B Dakterras (woningtype B) € 14610,00

Het realiseren van een dakterras conform optietekening. Het standaard
raamkozijn wordt hierbij gewijzigd in een naar binnen draaiende deur en geeft
middels een opstap toegang tot het dakterras. Er wordt een stalen hekwerk met
geperforeerde plaat en handregels toegevoegd. Op het dak wordt drukvaste
isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden grijze betonnen
dakterrastegels met een afmeting van 30x30 cm aangebracht. De Randstroken
worden met grind afgewerkt. Aan de gevel komt een buitenlichtpunt aangesloten
op een schakelaar.
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Ruimtevergrotende- / indelingsopties

070-C1 Dakterras (woningtype C1) € 16280,00

Het realiseren van een dakterras conform optietekening. Het standaard
raamkozijn wordt hierbij gewijzigd in een naar binnen draaiende deur en geeft
middels een opstap toegang tot het dakterras. Er wordt een stalen hekwerk met
geperforeerde plaat en handregels toegevoegd. Op het dak wordt drukvaste
isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden grijze betonnen
dakterrastegels met een afmeting van 30x30 cm aangebracht. De Randstroken
worden met grind afgewerkt. Aan de gevel komt een buitenlichtpunt aangesloten
op een schakelaar.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

070-C2 Dakterras (woningtype C2) € 9220,00

Het realiseren van een dakterras conform optietekening. Het standaard
raamkozijn wordt hierbij gewijzigd in een naar binnen draaiende deur en geeft
middels een opstap toegang tot het dakterras. Er wordt een stalen hekwerk met
geperforeerde plaat en handregels toegevoegd. Op het dak wordt drukvaste
isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden grijze betonnen
dakterrastegels met een afmeting van 30x30 cm aangebracht. De Randstroken
worden met grind afgewerkt. Aan de gevel komt een buitenlichtpunt aangesloten
op een schakelaar.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

070-D Dakterras (woningtype D) € 29990,00

Het realiseren van een dakterras conform optietekening. Het standaard
raamkozijn wordt hierbij gewijzigd in een naar binnen draaiende deur en geeft
middels een opstap toegang tot het dakterras. Er wordt een stalen hekwerk met
geperforeerde plaat en handregels toegevoegd. Op het dak wordt drukvaste
isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden grijze betonnen
dakterrastegels met een afmeting van 30x30 cm aangebracht. De Randstroken
worden met grind afgewerkt. Aan de gevel komt een buitenlichtpunt aangesloten
op een schakelaar.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

070-E Dakterras (woningtype E2) € 10870,00

Het realiseren van een dakterras conform optietekening. Het standaard
raamkozijn wordt hierbij gewijzigd in een naar binnen draaiende deur en geeft
middels een opstap toegang tot het dakterras. Er wordt een stalen hekwerk met
geperforeerde plaat en handregels toegevoegd. Op het dak wordt drukvaste
isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden grijze betonnen
dakterrastegels met een afmeting van 30x30 cm aangebracht. De Randstroken
worden met grind afgewerkt. Aan de gevel komt een buitenlichtpunt aangesloten
op een schakelaar.
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Ruimtevergrotende- / indelingsopties

070-F Dakterras (woningtype F) € 8560,00

Het realiseren van een dakterras conform optietekening. Het standaard
raamkozijn wordt hierbij gewijzigd in een naar binnen draaiende deur en geeft
middels een opstap toegang tot het dakterras. Er wordt een stalen hekwerk met
geperforeerde plaat en handregels toegevoegd. Op het dak wordt drukvaste
isolatie aangebracht en op de bitumendakbedekking worden grijze betonnen
dakterrastegels met een afmeting van 30x30 cm aangebracht. De Randstroken
worden met grind afgewerkt. Aan de gevel komt een buitenlichtpunt aangesloten
op een schakelaar.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

080-A Indeling tweede verdieping met twee slaapkamers (woningtype A) € 7130,00

Op de tweede verdieping worden een overloop en twee slaapkamers
gerealiseerd conform optietekening. De slaapkamers worden voorzien van
vloerverwarming. De afwerking en uitrusting van de slaapkamer is gelijk aan de
slaapkamers op de eerste verdieping. De vloerverwarming in de slaapkamers
wordt niet voorzien van een naregeling.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

080-B Indeling tweede verdieping met twee slaapkamers (woningtype B) € 6100,00

Op de tweede verdieping worden een overloop en twee slaapkamers
gerealiseerd conform optietekening. De slaapkamers worden voorzien van
vloerverwarming. De afwerking en uitrusting van de slaapkamer is gelijk aan de
slaapkamers op de eerste verdieping. De vloerverwarming in de slaapkamers
wordt niet voorzien van een naregeling.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

080-F Indeling tweede verdieping met twee slaapkamers (woningtype F) € 6100,00

Op de tweede verdieping worden een overloop en twee slaapkamers
gerealiseerd conform optietekening. De slaapkamers worden voorzien van
vloerverwarming. De afwerking en uitrusting van de slaapkamer is gelijk aan de
slaapkamers op de eerste verdieping. De vloerverwarming in de slaapkamers
wordt niet voorzien van een naregeling.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

085-C1 Indeling tweede verdieping met twee slaapkamers en een badkamer
(woningtype C1)

€ 21670,00

Op de tweede verdieping worden een overloop, twee slaapkamers en een
badkamer gerealiseerd conform optietekening. De slaapkamers en badkamer
worden voorzien van vloerverwarming. De afwerking en uitrusting van de
slaapkamer is gelijk aan de slaapkamers op de eerste verdieping. De badkamer
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wordt voorzien van een standaard wastafelcombinatie, toiletcombinatie,
douchecombinatie en standaard tegelwerk.
De vloerverwarming in de slaapkamers wordt niet voorzien van een naregeling.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

085-C2 Indeling tweede verdieping met twee slaapkamers en een badkamer
(woningtype C2)

€ 24860,00

Op de tweede verdieping worden een overloop, twee slaapkamers en een
badkamer gerealiseerd conform optietekening. De slaapkamers en badkamer
worden voorzien van vloerverwarming. De afwerking en uitrusting van de
slaapkamer is gelijk aan de slaapkamers op de eerste verdieping. De badkamer
wordt voorzien van een standaard wastafelcombinatie, toiletcombinatie,
douchecombinatie en standaard tegelwerk.
De vloerverwarming in de slaapkamers wordt niet voorzien van een naregeling.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

085-D Indeling tweede verdieping met twee slaapkamers en een badkamer
(woningtype D en D1)

€ 20810,00

Op de tweede verdieping worden een overloop, twee slaapkamers en een
badkamer gerealiseerd conform optietekening. De slaapkamers en badkamer
worden voorzien van vloerverwarming. De afwerking en uitrusting van de
slaapkamer is gelijk aan de slaapkamers op de eerste verdieping. De badkamer
wordt voorzien van een standaard wastafelcombinatie, toiletcombinatie,
douchecombinatie en standaard tegelwerk.
De vloerverwarming in de slaapkamers wordt niet voorzien van een naregeling.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

085-E1 Indeling tweede verdieping met twee slaapkamers en een badkamer
(woningtype E1)

€ 20810,00

Op de tweede verdieping worden een overloop, twee slaapkamers en een
badkamer gerealiseerd conform optietekening. De slaapkamers en badkamer
worden voorzien van vloerverwarming. De afwerking en uitrusting van de
slaapkamer is gelijk aan de slaapkamers op de eerste verdieping. De badkamer
wordt voorzien van een standaard wastafelcombinatie, toiletcombinatie,
douchecombinatie en standaard tegelwerk.
De vloerverwarming in de slaapkamers wordt niet voorzien van een naregeling.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

085-E2 Indeling tweede verdieping met twee slaapkamers en een badkamer
(woningtype E2)

€ 20760,00

Op de tweede verdieping worden een overloop, twee slaapkamers en een
badkamer gerealiseerd conform optietekening. De slaapkamers en badkamer
worden voorzien van vloerverwarming. De afwerking en uitrusting van de
slaapkamer is gelijk aan de slaapkamers op de eerste verdieping. De badkamer
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wordt voorzien van een standaard wastafelcombinatie, toiletcombinatie,
douchecombinatie en standaard tegelwerk.
De vloerverwarming in de slaapkamers wordt niet voorzien van een naregeling.

Ruimtevergrotende- / indelingsopties

090 Vergroten badkamer (alleen mogelijk bij woningtype A) € 2000,00

Het vergroten van de badkamer conform de optietekening. Inclusief alle
benodigde installatietechnische en bouwkundige aanpassingen en uitbreiding
van het standaard tegelwerk. De uitbreiding is exclusief een ligbad.

Binnendeuren

310 Binnendeuren en beslag n.t.b.

In de nader te verstrekken brochure van Svedex vindt u een overzicht van
optionele deuren en deurbeslag. U kunt uw keuze hierin in een later stadium
kenbaar maken door de bijbehorende bestellijst in te vullen.

Keukenvoorzieningen

Algemene opmerking € 0,00

Standaard wordt uw woning zonder keuken geleverd. Plaatsing van een keuken
is altijd na oplevering. Op de verkooptekeningen zijn de standaard installaties ten
behoeve van de keuken weergegeven.

Verplaatsen van de standaard aansluitingen van uw keuken werkt
prijsverhogend. Uw keukenleverancier is verantwoordelijk voor het aanleveren
van duidelijke en complete keukeninstallatietekening(en). Aan de hand van deze
tekening(en) kunnen wij samen met de installateur een overzicht maken van de
meerprijs voor de door u gewenste aansluitpunten.
Let u op dat de wandcontactdozen t.b.v. huishoudelijk gebruik ook worden
aangegeven op de tekening?
Wij brengen in basis geen doorgang door de gevel aan voor een
afzuigkapaansluiting.

Keukenvoorzieningen

900 Keuken: wijzigingen keukenaansluitpunten n.t.b.

Verplaatsen en/of wijziging van de keukenaansluitpunten conform uw
keukeninstallatietekening. Dit wordt een uitgewerkte individuele optie zodra wij
uw keukeninstallatietekening hebben ontvangen.

De afzuigpunten en het leidingwerk van het mechanische ventilatiesysteem
worden verwerkt in de vloeren en de wanden. De plaats van de afzuigventielen is
niet te wijzigen.
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Tegelwerk

Algemene opmerking € 0,00

Voor het tegelwerk in de sanitaire ruimten is in de basis een pakket
samengesteld, met een keuzemogelijkheid in de kleur vloertegels.
De vloeren in de sanitaire ruimten worden niet op afschot gelegd.
De douchehoek wordt wel op afschot aangebracht.

Wandtegels toilet begane grond volgens Technische Omschrijving standaard tot
1200 mm boven de vloer.

Bij keuze basispakket tegelwerk geldt het volgende:
- voeg- en kitwerk wandtegels standaard wit;
- voeg- en kitwerk vloertegels standaard grijs;
- hoekstrippen standaard wit;
- standaard geldt 1 kleur wandtegels en 1 kleur vloertegels;
- wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht;
- wand- en vloertegels worden recht aangebracht (niet diagonaal o.i.d.).

Tegelwerk

410 Toilet: standaard wandtegels € 0,00

Aanbrengen standaard wandtegels RAKO-COLORONE 200x250 mm, liggend in
blokverband, voegwerk wit.

Keuze voor kleur aangeven bij opmerking:
nummer WAAG6000 wit (glans)
nummer WAAG6011 donkergrijs (glans)
nummer WAAG6104 wit (mat)
nummer WAAG6111 donkergrijs (mat)

Tegelwerk

420 Toilet: wandtegels standaardhoogte ca. 1200 mm plus vloer € 0,00

Tegelwerk

422 Toilet: standaard wandtegels tot plafond € 525,00

Toiletruimte met gekozen (standaard) wandtegels doortegelen tot plafondhoogte.

Tegelwerk

430 Toilet: standaard vloertegels € 0,00

Aanbrengen standaard vloertegels RAKO ROCK 300x300 mm, recht in
blokverband, voegwerk grijs.

Keuze voor kleur aangeven bij opmerking:
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nummer 7 DAA34632 wit
nummer 8 DAA34634 lichtgrijs
nummer 9 DAA34636 donkergrijs
nummer 10 DAA34635 zwart

Tegelwerk

450 Badkamer: standaard wandtegels € 0,00

Aanbrengen standaard wandtegels RAKO-COLORONE 200x250 mm, tot
plafondhoogte, liggend in blokverband, voegwerk wit.

Keuze voor kleur aangeven bij opmerking:
nummer 1 WAAG6000 wit (glans)
nummer 3 WAAG6011 donkergrijs (glans)
nummer 4 WAAG6104 wit (mat)
nummer 6 WAAG6111 donkergrijs (mat)

Tegelwerk

460 Badkamer: standaard vloertegels € 0,00

Aanbrengen standaard vloertegels RAKO ROCK 300x300 mm, recht in
blokverband, voegwerk grijs.

Keuze voor kleur aangeven bij opmerking:
nummer 7 DAA34632 wit
nummer 8 DAA34634 lichtgrijs
nummer 9 DAA34636 donkergrijs
nummer 10 DAA34635 zwart

Loodgieterswerk

610 Buitenkraan € 655,00

Een buitenkraan met losse sleutel op de geisoleerde buitengevel van de woning,
voorzien van vorstbeveiliging. Definitieve plaats in overleg met installateur en
aannemer.

Loodgieterswerk

650 Basis voorzienigen t.b.v. een waterontharder in de trapkast € 620,00

Door de installateur worden de basis voorzieningen aangebracht in de trapkast
ten behoeve van een later te plaatsen waterontharder. De voorzieningen bestaan
uit een enkele wandcontactdoos, afvoer en voedingsleiding water tussen
trapkast en meterkast.
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Elektra

Algemene opmerking € 0,00

NB. Opties betreffende wijzigingen alléén in separatiewanden (lichte
scheidingswanden) anders opbouw. (Extra) elektra in berging/garage, meterkast
en/of tweede verdieping wordt als opbouw uitgevoerd.

Elektra

805 Begane grond: extra loze leiding € 175,00

Een extra loze leiding in een separatiewand (lichte scheidingswand). De loze
leiding wordt voorzien van een einddoos en controledraad.

Elektra

806 1e verdieping: extra loze leiding € 175,00

Een extra loze leiding in een separatiewand (lichte scheidingswand). De loze
leiding wordt voorzien van een einddoos en controledraad.

Elektra

807 2e verdieping: extra loze leiding € 200,00

Een extra loze leiding uit vloer. De loze leiding wordt voorzien van een einddoos
en controledraad.

Elektra

811 Loze leiding bedraden CAI € 245,00

Bedraden en afmonteren van een loze leiding voor televisie (CAI). Zie tekening
voor locatie van de loze leidingen. Prijs bedraden per loze leiding.

Elektra

812 Loze leiding bedraden CAT6 € 215,00

Bedraden en afmonteren van een loze leiding voor internet (CAT6). Zie tekening
voor locatie van de loze leidingen. Prijs bedraden per loze leiding.

Elektra

820 Buitengevel: wandcontactdoos met schakelaar € 350,00

Waterdichte enkele wandcontactdoos op buitengevel met schakelaar in de
meterkast.
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Elektra

825 Voorzieningen tuinverlichting met extra groep € 495,00

Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast ten behoeve
van de tuinverlichting (maximaal 3600 Watt) met een schakelaar in de
woonkamer en te eindigen met een kabeldoos op de achtergevel.

Elektra

826 Voorzieningen tuinverlichting € 350,00

Het leveren en aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van de
tuinverlichting met een schakelaar in de woonkamer en te eindigen met een
kabeldoos op de achtergevel. Let op, er wordt geen aparte groep in de meterkast
gemonteerd, waardoor de voorziening niet geschikt is voor zware
stroombelasting.

Elektra

840 Extra plafondlichtpunt € 320,00

Extra plafondlichtpunt (vanaf bestaande centraaldoos) met schakelaar.

Elektra

841 Extra schakelaar op bestaand lichtpunt € 225,00

Een extra (wissel) schakelaar op een bestaand lichtpunt.

Elektra

845 LED-dimmer € 240,00

Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van een schakelaar, op
een door de koper aan te geven lichtpunt. Alleen geschikt voor LED-verlichting.

Elektra

850 Extra dubbele wandcontactdoos € 225,00

Een extra dubbele wandcontactdoos in een separatiewand (lichte
scheidingswand).

Elektra

865 Uitbreiden meterkast € 460,00

Het uitbreiden van de meterkast, zodat er meer dan 8 en maximaal 12 groepen
in de woning kunnen worden aangebracht. Dit door middel van een extra
aardlekschakelaar.

Engelse Park III - - d.d. 26-11-2019
12 / 13



Aannemingsmaatschappij Friso B.V.
Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG Sneek

Elektra

860 Extra wandcontactdoos op aparte groep € 395,00

Een wandcontactdoos op aparte groep (230 V) ten behoeve van bijv.
inbouwapparatuur tot max. ca. 3600 watt.

In de standaard meterkast kunnen maximaal acht groepen worden aangebracht.
Indien u meer groepen nodig heeft dient u ook optie 865 te kiezen.

Elektra

870 Verplaatsen van standaard elektrapunt (in lichte scheidingswand) € 85,00

Verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos naar een plek naar keuze. De
besproken plaats is indicatief en mede afhankelijk van de constructie.

Algemene kosten

1000 Extra tekenkosten (tweede tekening) ivm wijzigingen € 300,00

Aan de hand van het door u gewenste meer- en minderwerk worden de
plattegronden aangepast door de tekenaar/installateur. Indien u na een eerste
offerte/tekening opnieuw wijzigingen wenst, worden hiervoor extra tekenkosten in
rekening gebracht.

Afhankelijk van uw wensen kunnen deze kosten hoger oplopen. Dit zal dan op
uw meer en minderwerkoverzicht worden opgenomen.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
 

Voor akkoord: Plaats: _____________________

Datum: _____________________
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