Woningen "Akkerwinde" fase 2b te Schaijk

Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t.

RUWBOUW
CONCEPT

* = optie is bouwkundig niet uitgetekend

20 april 2018

Bedragen zijn incl. 21% BTW

21 INDELINGSWIJZIGING
INDELINGSWIJZIGING (CONSTRUCTIEVE
(CONSTRUCTIEVE OPTIES)
OPTIES)

O

21.002
bwnr's;
17 t/m 22
(25 t/m 30)

Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,40 m1)
€
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over
de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van
1,2 m1, beukmaat 5,40 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.
De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform
kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt
afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.
Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm.
Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
Tekening zie:

O

21.202
bwnr's;
17 t/m 22
(25 t/m 30)

21.205
bwnr's;
31 t/m 34

VK-02

VK-01

15.500,00

d.d. 06-04-2018

Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,70 m1)
€
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over
de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van
2,4 m1, beukmaat 5,70 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.
De bijkeuken komt hierbij te vervallen, deze ruimte is betrokken in de
aanbouw over de gehele breedt. In de prijs is de binnenwand en de
standaard binnendeurcombinatie verrekend.
De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform
kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt
afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.
Extra plafondlichtpunt, 2 stuks extra dubbele wandcontactdozen en
uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
Tekening zie:

04-2017

d.d. 06-04-2018

Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,40 m1)
€
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over
de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van
2,4 m1, beukmaat 5,40 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.
De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform
kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt
afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.
Extra plafondlichtpunt, 2 stuks extra dubbele wandcontactdozen en
uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
Tekening zie:

O

VK-02

9.600,00

6.000,00

d.d. 06-04-2018

VOOORLOPIG
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RUWBOUW
CONCEPT

O

21.206

Aanbouw verlengen met ± 6,00 m1 aan de achterzijde van de woning

20 april 2018

€

31.250,00

bwnr's;
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een langere aanbouw
23, 24, 35 en aan de achterzijde van de woning met een diepte van ca. 6,00 m1,
36
waarbij er een 2e slaapkamer ontstaat.

De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.
Extra kozijnen (gevel en binnendeurcombinaties), binnenwanden, uitbreiding
vloerverwarming en elektra-punten zijn in de prijsopgave opgenomen conform
optietekening.
De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform
kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt
afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.
Tekening zie:
21.6xx
bwnr's;
31 t/m 34

VK-03

d.d. 14-06-2017

Standaard garage wijzigen naar geïsoleerde garage
Het isoleren van de standaard halfsteense garage.
De werkzaamheden bestaan uit;
- geïsoleerde spouwmuurconstructie bestaande uit; spouwisolatie, schoonwerk
beton(blokken) wanden
- geïsoleerde dakconstructie bestaande uit; houten balken (onbehandeld)
daarop plaatmateriaal en geïsoleerde dakbedekking.
ps. Maatvoering buitenzijde garage blijft conform verkooptekening, spouwconstructie gaat richting binnenzijde garage.
exclusief;
- geïsoleerde begane grondvloer incl. dekvloer, dit is standaard aanwezig
- geïsoleerde garagekanteldeur (optie op aanvraag)
- verwarmingsinstallatie (optie op aanvraag)

O

21.602

Bwnr. 31 t/m 34
Tekening zie:

04-2017

€
VK-01

5.450,00

d.d. 06-04-2018
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O

21.650
bwnr's;
31 t/m 34

Isoleren van standaard garage waarnaar opsplitsen naar een
speel-/werkkamer en berging
Bespreek uw wens met de kopersbegeleiding zodat er een offerte uitgewerkt kan worden.
Tekening zie:

O

21.700
bwnr's;
31 t/m 34

VK-01

20 april 2018

op aanvraag

d.d. 06-04-2018

Indelingswijziging; Realisatie ruimte indeling zolder
Het leveren en aanbrengen van een ruimte-indeling op de zolder
conform optie-tekening VK-OPT …..
De gecreëerde onbenoemde ruimten voldoen qua regelgeving niet volledig
aan de eisen van een slaapkamer.

€

4.630,00

De werkzaamheden bestaan uit;
- metalstudwanden d= 100 mm, behangklaar
- 1 stuks standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht tbv. opdekdeur
incl. deurbeslag
- extra elektra-aansluitpunten: conform tekening
- extra centrale verwarmingsinstallatie;
- vloerverwarming tpv. onbenoemde ruimte incl. ruimtethermostaat
exclusief;
- plafondafwerking (dakplaten in het zicht)
Tekening zie:

O

21.7xx
bwnr's;
allen

d.d. 06-04-2018

Indelingswijziging; Realisatie ruimte indeling zolder
Het leveren en aanbrengen van een ruimte-indeling op de zolder
conform overige getekende opties of uw eigen indelingswens.
Tekening zie:

04-2017

VK-01

VK-01 - 02 - 03

Op aanvraag

d.d. 06-04-2018
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30

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

O

30.001
alle bwnr's

Gevelkozijn met schuifdeur in achtergevel i.p.v. bestaande pui
De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeur heeft dezelfde afmeting
als de voorheen "bestaande" pui.
Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

20 april 2018

€

2.470,00

Let op: Optie is alleen mogelijk als de standaard buitendeur in de achtergevel
gehandhaafd blijft. De schuifdeur is namelijk vanuit tuinzijde niet te openen
en te sluiten.
Tekening zie:

O

O

VK-01 - 02 - 03

d.d. 06-04-2018

30.002
alle bwnr's

Gevelkozijn met schuifdeur in achtergevel i.p.v. bestaande pui
met bediening & slot aan de buitenzijde *
De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeur heeft dezelfde afmeting
als de voorheen "bestaande" pui incl. afsluitbaar aan de buitenzijde.
Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

€

2.700,00

30.003

Gevelkozijn met bredere schuifdeur in achtergevel ipv. bestaande
gevelkozijnen, met bediening & slot aan de buitenzijde
De afmeting van de nieuw toe te passen bredere schuifdeur zal
een grotere afmeting betreffen dan de standaard pui. Bij deze optie is
het vergroten van de gevelopening opgenomen.
De standaard pui en de pui met loopdeur zullen komen te vervallen in de
plaats wordt er een kozijn geplaatst met een schuifdeur.
De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeurpui heeft een afmeting
ca. 3,7 m1 (breedte), bij bwnr's 14 t/m 16 ca. 3,5 m1 (breed).
Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

€

4.100,00

€

2.450,00

bwnr's;
17 t/m 22
(25 t/m 30)

Tekening zie:

VK-01 - 02 - 03

d.d. 06-04-2018

PS. Bij de bwnr's 31 t/m 34 mogelijk mits keuze aanbouw (2,4 m1)

O

30.004
alle bwnr's

Gevelkozijn met dubbele deur in achtergevel i.p.v. bestaande pui
De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur heeft dezelfde
afmeting als de voorheen "bestaande" pui.
De standaard pui zal komen te vervallen in de plaats wordt er een kozijn
geplaatst met twee openslaande tuindeuren.
De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
Tekening zie:

04-2017

VK-01 - 02 - 03

d.d. 06-04-2018
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O

30.005
bwnr's;
17 t/m 22
(25 t/m 30)

Gevelkozijn met dubbele deur in achtergevel met zijlichten i.p.v.
bestaande pui
De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur met zijlichten zal
een grotere afmeting betreffen dan de standaard pui. Bij deze optie is
het vergroten van de gevelopening opgenomen.
De standaard pui en de pui met loopdeur zullen komen te vervallen in de
plaats wordt er een kozijn geplaatst met twee openslaande tuindeuren met
zijlichten.
De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeurpui heeft een afmeting
ca. 3,7 m1 (breedte), bij bwnr's 14 t/m 16 ca. 3,5 m1 (breed).
De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
Tekening zie:

VK-01 - 02 - 03

20 april 2018

€

4.250,00

d.d. 06-04-2018

PS. Bij de bwnr's 31 t/m 34 mogelijk mits keuze aanbouw (2,4 m1)

O

30.006
bwnr's;
17 t/m 22
(25 t/m 30)

Achterdeur vervangen door 'vast' glas*
De standaard achterdeur komt te vervallen, hiervoor in de plaats wordt
er "vast" glas aangebracht. Type glas conform overige gevelkozijnen.
Let op:

30.007
bwnr's;

31 t/m 34

30.008
bwnr's;

23, 24 en
31 t/m 36

€

154,00

€

2.750,00

d.d. 06-04-2018

VK-01

d.d. 06-04-2018

Garage kanteldeur vervangen door sectionaldeur incl. elektrische
bediening
De standaard garagekanteldeur vervangen door een sectionaldeur
Met 2 handzenders, 1 wandcontactdoos tegen plafond (opbouw) t.b.v..
stroomvoorziening deur
Kleur: conform kleurenstaat kanteldeur
In de genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.
Tekening zie:

04-2017

VK-01 - 02 - 03

Verplaatsen deurkozijn garage in buitengevel
Het verplaatsen van het deurkozijn t.p.v. garage incl. schakelaar.
Graag op tekening de gewenste positie aangeven.
Tekening zie:

O

344,00-

Alleen mogelijk in combinatie met optie 30.002, 30.003 of 30.004

Tekening zie:

O

€

VK-01 - 03

d.d. 06-04-2018

VOOORLOPIG
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O

30.009
bwnr's;

23, 24 en
31 t/m 36

Garage kanteldeur vervangen door dubbele deuren
€
De standaard garagekanteldeur vervangen door een gevelkozijn met
dubbele houten vlakke plaatdeuren. Afmeting gevelkozijn conform kanteldeur.
Het kozijn wordt voorzien van een kunststenen onderdorpel (antraciet)
De "loopdeur' wordt met u bepaald en op de woningplattegrond aangegeven.
Kleur van het kozijn conform overige gevelkozijnen en kleur deuren conform
"kanteldeur".
In de genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.
Tekening zie:

O

30.010
bwnr's;

23, 24 en
31 t/m 36

30.011

VK-01 - 03

VK-01 - 03

3.375,00

d.d. 06-04-2018

Garage kanteldeur vervangen door gevelpui met enkele deur
€
De standaard garagekanteldeur vervangen door een gevelkozijn met
"vast" glas en een enkele (naar buitendraaiende) loopdeur.
Het kozijn wordt voorzien van een kunststenen onderdorpel (antraciet)
De positie van de buitendeur wordt met u bepaald en op de woningplattegrond
aangegeven.
Kleur van het kozijn conform overige gevelkozijnen en kleur deuren conform
"kanteldeur".
In de genoemde prijs is het vervallen van de basis kanteldeur verrekend.
Tekening zie:

O

20 april 2018

3.375,00

d.d. 06-04-2018

Opening d.m.v. deurkozijn tussen woning (keuken) en garage

€

1.820,00

€

1.160,00

Dakraam in achterdakvlak, Fakro afm. 1140x1180 mm
€
Het aanbrengen van een dakraam incl. aftimmering, afm. ca. 1140x1180 mm
(bxh) in het achterdakvlak van de woning.
T.b.v. de zolder met daglicht te voorzien en/of event. toekomstige slaapkamer
Let op: Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk
van de dakelementen (constructie), pannenmaat en zonnepanelen.

1.425,00

bwnr's;

Om de garage rechtstreeks bij de woning te betrekken via een binnen23, 24, 35 en doorgang wordt er een deursparing tussen garage en keukenopstelling
36
gemaakt.
Het deurkozijn zal bestaan als hardhouten deurkozijn zonder bovenlicht
met een vlakke deur met stabilisatie (wit).
Er wordt een deurkozijn toegepast met tochtwering i.v.m. onverwarmde garage!!

Tekening zie:

O

30.020
alle bwnr's

O

30.022
alle bwnr's

d.d. 06-04-2018

Dakraam in achterdakvlak t.p.v. zolder, Fakro afm. 550x780 mm *
Het aanbrengen van een dakraam incl. aftimmering, afm. ca. 550x780 mm
(bxh) in het achterdakvlak van de woning.
T.b.v. de zolder met "wat" daglicht te voorzien.
Let op: Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk
van de dakelementen (constructie), pannenmaat en zonnepanelen.

Tekening zie:

04-2017

VK-01 - 03

VK-01 - 02 - 03

d.d. 06-04-2018

VOOORLOPIG
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O

30.032
Dakkapel in voor-of achterdakvlak, kozijnbreedte ca. 1800 mm
bwnr's n.t.b. Het aanbrengen van een dakkapel in het voor- of achterdakvlak
Vorm en uiterlijk conform eisen welstand.
Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk
van de dakelementen (constructie), pannenmaat en zonnepanelen.

20 april 2018

€

9.375,00

€

110,00

€

140,00

€

151,00

Let op: Deze optie is mogelijk mits de gemeente hiervoor vergunning verleent!!

Tekening zie:

O

30.040
alle bwnr's

VK-01 - 02 - 03

d.d. 06-04-2018

Wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het
verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het
verplaatsen van de lichtschakelaar (positie nabij sluitzijde deur).
Door u op woningplattegrond nieuwe positie aangeven.

O

30.050
alle bwnr's

Verplaatsen van een binnendeurkozijn (incl. deur), inclusief het
verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.
Het verplaatsen van een binnendeurkozijncombinatie, inclusief het
verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.
Door u op woningplattegrond nieuwe positie aangeven.

O

30.400
alle bwnr's

Vervallen "bovenlichten" van binnendeurkozijn(en)

Het toepassen van het standaard plaatstalen binnendeurkozijn zonder
"bovenlicht". (excl. meterkast). De "opening" boven het kozijn wordt
dicht gezet conform overige wand.
Het standaard kozijn is in de "prijslijst" verrekend.
let op: Er kan scheurvorming boven het kozijn optreden, dit valt buiten Woningborg-garantie.

04-2017

VOOORLOPIG
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32

O

20 april 2018

TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.001
bwnr's;
17 t/m 22

(25 t/m 34)

Dichte vuren houten trap i.p.v. open vuren houten trap
van 1e naar 2e verdieping

€

300,00

Het wijzigen van de trap van 1e naar de 2e verdieping in een DICHTE
VUREN houten trap i.p.v. OPEN VUREN houten trap.
De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De houten trap,
traphekken en aftimmering worden dekkend geschilderd m.u.v. treden en
stootborden aan de bovenzijde van de trap. Deze worden "gegrond".
!!! Bij de woningen bwnr 23, 24, 35 en 36 is deze optie niet van toepassing.

04-2017

VOOORLOPIG
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47

BINNENINRICHTING

O

47.1xx
alle bwnr's

20 april 2018

Keuken
-

Mocht u uw woning willen voorzien van een keuken dan kunt u via de projectshowroom, Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten te Waardenburg
aankopen. De voorzieningen worden opgenomen in het bouwproces echter
zal de keuken na oplevering, in overleg met u, geplaatst worden.

ps. Hierbij dienen de keukenaansluitpunten voor de ruwbouwsluitingsdatum bij de
van der Heijden bouwbedrijf bekend te zijn.
De keuken en apparatuur dienen voor de afbouwsluitingsdatum bij Van der Heijden
bouwbedrijf bekend te zijn.

O

47.2xx
alle bwnr's

Verplaatsen en/of extra aansluitpunten in de keuken bij aankoop
keuken bij "derden"

op aanvraag

In de basis heeft u enkele aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de posities
treft u aan op de woningplattegrond.
Extra en/of verplaatsen van aansluitpunten bijv. (extra) wandcontactdoos tbv.
keukenverlichting, zijn mogelijk. Dit brengt meerkosten met zich mee en zullen
in een offerte door Van der Heijden bouwbedrijf verwerkt worden.
Aansluitpunt t.b.v. waterleiding, de afvoer en de waterleiding van de vaatwasser*
worden als "opbouw" uitgevoerd.
Wij dienen minimaal 4 weken voor de sluitingsdatum van de sluitingsdatum
ruwbouw te beschikken over een duidelijk gemaatvoerde tekening en een
leidingschema waarop de aansluitpunten aangegeven zijn. Zie brief kopers
alternatieven d.d. mei 2016.
Op basis van deze gegevens zal vervolgens door Van der heijden bouwbedrijf
een prijsopgave worden opgesteld. Bij akkoord uwerzijds zullen de gewijzigde
en/of extra aansluitpunten voor oplevering worden uitgevoerd.

47.9xx
alle bwnr's

O
O

Vervallen stelpost keukeninrichting
Het laten vervallen van de standaard keukeninrichting. Bij keuze van deze optie
komt de stelpost te vervallen waarvoor u een minderprijs van 50% retour ontvangt.

46.901

Bwnr. 23, 24, 31 t/m 36

€

2.500,00-

46.902

Bwnr. 17 t/m 22 (en 25 t/m 30)

€

1.000,00-

Voor deze optie dient u de kopers informatiefolders minderwerk
keukeninrichting' goed door te lezen en ondertekend te retourneren.
Hierna wordt de optie op uw alternatieven in meer- en minderwerk opgenomen.

04-2017

VOOORLOPIG
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Aanpassingen / aanvullingen op het standaard sanitair en tegelwerk zijn te
opteren via projectshowroom Van Wanrooij keuken, badkamer en tegel warenhuys
te Waardenburg. Uw keuze worden in een sanitair- en tegelorder opgenomen.
De voorzieningen vanuit de order worden opgenomen in het bouwproces.

-

53 LOODGIETERSWERK

O

53.0xx
alle bwnr's

Sanitair- en tegelwerk

ps. Hierbij dienen de badkamer aansluitpunten voor de ruwbouwsluitingsdatum bij
van der Heijden bouwbedrijf bekend zijn.

O

53.100
alle bwnr's

Buitenkraan achtergevel, vorstvrij
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij aan de
achtergevel.
Positie nabij achterdeur, wordt op woningplattegrond aangegeven.

€

379,00

O

53.101
alle bwnr's

Buitenkraan met schrobput achtergevel, vorstvrij
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij en schobput
aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op het riool.
Positie nabij achterdeur.

€

649,00

O

53.102
alle bwnr's

Buitenkraan voor- /zijgevel, vorstvrij
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij aan de
voor- /zijgevel.
Positie nabij voordeur.

€

363,00

O

53.103
alle bwnr's

Buitenkraan met schrobput voor-/zijgevel, vorstvrij
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij en schobput
aan de voor-/zijgevel. De schrobput wordt aangesloten op het riool.
Positie nabij voordeur.

€

572,00

04-2017

VOOORLOPIG
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70

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

O

70.001
alle bwnr's

O

O

O

O

O

O

70.002
alle bwnr's

70.003
alle bwnr's

70.004
alle bwnr's

70.005
alle bwnr's

70.006
alle bwnr's

70.007
alle bwnr's

Dubbele wandcontactdoos (spatwaterdicht) achtergevel

20 april 2018

€

274,00

€

120,00

€

261,00

€

92,00

€

203,00

€

184,00

€

302,00

Het leveren en monteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde
(spatwaterdicht) in de achtergevel, inclusief schakelaar in de meterkast.
Plaatsing op een hoogte van circa 300 mm boven vloerniveau als "opbouw".
Positie nabij achterdeur (onder buitenlichtpunt)

Extra dubbele wandcontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op de standaard
hoogte in de wand. De positie kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.
De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard
hoogte, bijvoorbeeld voor een droger. De positie kunt u aangeven op uw woningplattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de
meterkast.

Verplaatsen van een elektrapunt in een wand
Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een wandcontactdoos,
loze leiding of schakelaar van de standaard positie in de wand naar een door
u aangegeven positie op uw woningplattegrond. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk.

Aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar
Wandlichtpunt wordt aangesloten op een bestaande groep van betreffende
ruimte.
Wandlichtpunt en schakelaar op een positie in de wand op een door u
aangegeven positie op uw woningplattegrond.

Extra loze leiding vanuit meterkast
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte.
De positie van de loze leiding kunt u aangeven op uw woningplattegrond en wordt
van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van
een controledraad.

Loze leidingen t.b.v. audio-installatie/homecinemaset (drie loze
leidingen)
Het leveren en aanbrengen van drie loze leidingen die uitkomen bij een
cai-aansluiting in de woonkamer. Deze drie leidingen zijn t.b.v. speakers. De loze
leidingen komen uit de vloer, voor de wand. De posities van de leidingen kunt
u aangeven op uw woningplattegrond.
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Woningen "Akkerwinde" fase 2b te Schaijk

Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t.

RUWBOUW
CONCEPT

O

O

O

O

O

70.010
alle bwnr's

70.011
alle bwnr's

70.012
alle bwnr's

70.018
alle bwnr's

70.201
alle bwnr's

Loze leiding vanuit meterkast naar buiten (achtergevel)

20 april 2018

€

160,00

€

89,00

€

240,00

€

206,00

€

231,00

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding Ø 19 mm vanuit de meterkast
naar de buitenkant van de achtergevel. De leiding bevindt zich onder het maaiveld. Leiding bevat een controledraad verder niet aangesloten.

Extra enkele wandcontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard
hoogte in de wand. De positie kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.
De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.

Aanbrengen van een bewegingsmelder ipv. schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een beweginsmelder ipv. schakelaar
De betreffende schakelaar kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.

Aanbrengen van een dimmer ipv. schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een univerele dimmer ipv. schakelaar
De betreffende schakelaar kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.

Extra aardlekschakelaar in meterkast

Het uitbreiden van de meterkast (vanaf de 9e groep) met 1 aardlekschakelaar
ten behoeve van 4 extra groepen.
PS. Dit is exclusief extra groep(en) en het bedraden van groepen.

- Alle wijzigingen elektra onder voorbehoud goedkeuring installateur.
- Wanneer er door gekozen opties (keukeninstallatie, e.d.) dermate veel aparte
elektragroepen bijgeplaatst moeten worden, kan het zijn dat de standaard
meterkast uitgebreid moet worden d.m.v. een extra aardlekschakelaar.
Dit is afhankelijk van uw overige keuzes in meer- en minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij hiervoor extra kosten in rekening
brengen. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.
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