
Keuzelijst 

Werknaam:

Werk: 18111

Heeren van Vroondaal

C2Woningtype:

Koperskeuzelijst

Constructieve opties

10020 Uitbouw begane grond 1200 mm € 16.920,00

Het uitbouwen van de woonkamer met een diepte van 1200 mm

De aanpassing wordt uitgevoerd met dezelfde materialen en opbouw als 

omschreven in uw contractstukken.

De installatie voor de centrale verwarming en de electriciteit wordt 

aangepast volgens de optie tekening.

Het dak van de uitbouw wordt opgebouwd uit beton, isolatie en bitumineuze 

dakbedekking. 

De keuze van uw buren voor wel of geen woninguitbreiding heeft geen 

invloed op de meerprijs.

10110 Uitbouw begane grond  2400mm € 23.040,00

Het uitbouwen van de woonkamer met een diepte van 2400 mm

De aanpassing wordt uitgevoerd met dezelfde materialen en opbouw als 

omschreven in uw contractstukken.

De installatie voor de centrale verwarming en de electriciteit wordt 

aangepast volgens de optie tekening.

Het dak van de uitbouw wordt opgebouwd uit beton, isolatie en bitumineuze 

dakbedekking. 

De keuze van uw buren voor wel of geen woninguitbreiding heeft geen 

invloed op de meerprijs.

10200 Dakkapel € 14.100,00

Het plaatsen van een dakkapel in het dakvlak zoals aangegeven op de 

tekening.

De zijwangen van de dakkapel worden afgewerkt met plaatmateriaal. 

Boeidelen en aftimmering van geschilderd hardhout.

Het plafond en de binnenzijde van de zijwangen van de dakkapel worden 

uitgevoerd met gipsplaten en saus- en behangklaar afgewerkt

10210 Dakraam in het achterdakvlak € 2.150,00

Het maken van een dakraam op de zolderverdieping  in het achterdakvlak

Afmeting dakraam +/- 114x118 cm.

Binnenzijde wordt afgetimmerd. Schilderwerk is niet opgenomen.

10300 Schuifpui € 3.255,00

De openslaande deuren aan de achtergevel vervangen door een tweedelige 

schuifpui.

Uitvoering en afwerking van de schuifpui conform de gegevens in de 

contractstukken.
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10320 3-Delige schuifpui € 4.475,00

Het leveren en plaatsen van een 3-delige schuifpui  conform tekening.

Uitvoering en afwerking van de schuifpui conform de gegevens in de 

contractstukken.

20010 Garagedeur uitgevoerd als dubbele openslaande deur € 2.730,00

Garagedeur uitgevoerd als dubbele openslaande houten deuren in plaats 

van de sectionaal deur.

De deur wordt in dezelfde kleur afgelakt als de standaard deur.

Inclusief beslag.

20011 Garage isoleren € 4.305,00

De garage isoleren door middel van een voorzetwand van kalkzandsteen en 

isolatie

De wanden aan de binnenzijde worden niet nader afgewerkt.

Het dak wordt aan de buitenzijde voorzien van dakisolatie.

Vloer wordt uitgevoerd als een geisoleerde vloer.

RC waarde 3,0

40010 Samenvoegen slaapkamers Nihil

Samenvoegen van de aangegeven slaapkamers tot één grote slaapkamer 

ontstaat.

Inclusief aanpassing van CV en elektrainstallatie.

Binnendeuren

40004 Verplaatsen binnendeur inclusief verplaatsen schakelaar € 134,00

Verplaatsen van een binnendeur in dezelfde wand inclusief het verplaatsen 

van de lichtschakelaar

40005 Laten vervallen van een deur met kozijn € 82,00

Laten vervallen van een binnendeurkozijn met deur, de sparing wordt 

dichtgezet

Waterinst., sanitair

53300 Badkamer en toilet casco type C, J1, J2 € -4.920,00

Gehele woning zonder sanitair en tegelwerk opleveren.

De standaard aansluitpunten zoals op verkooptekening aangegeven 

worden op de standaard plaats 10 cm boven de vloer afgedopt 

aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt.

De cementdekvloer tpv de badkamer(s) vervalt

Indien u er voor kiest om de sanitaire ruimte casco op te leveren dan vervalt 

de Woningborggarantie op dit onderdeel.

Paraaf: ................ Pagina 2 van 511-10-2018



Keuzelijst 

Werknaam:

Werk: 18111

Heeren van Vroondaal

C2Woningtype:

80001 Buitenkraan voorgevel € 405,00

Aanbrengen van een afsluitbare en aftapbare buitenkraan voorzien van 

gevelkom aan de voorgevel

80002 Buitenkraan achtergevel € 405,00

Aanbrengen van een afsluitbare en aftapbare buitenkraan voorzien van 

gevelkom aan de achtergevel

Elektra

71001 Extra loze leiding € 115,00

Extra loze leiding in de woning vanuit de meterkast naar de op tekening 

aangegeven posities,  deze eindigt in een inbouwdoos ca. 30 cm boven de 

vloer.

72002 Loze leiding bedraden tbv UTP € 130,00

Loze leiding bedraden tbv internetaansluiting met een CAT6 kabel 

gemonteerd op een UTP contactdoos

72005 Extra UTP /  telefoonaansluiting € 240,00

Aanbrengen van een extra bedrade leiding afgemonteerd met een UTP 

wandcontactdoos (RJ45)

72008 Extra CAI aansluiting € 215,00

Aanbrengen van een extra bedrade leiding en afgemonteerde 

CAI-aansluiting, bedrading hangt in meterkast met overlengte op rol.

72010 Afmonteren CAI € 130,00

Standaard loze leiding afmonteren t.b.v. een CAI-aansluitpunt.

73001 Extra dubbele wandcontactdoos € 165,00

Extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een bestaande 

groep.

73002 Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep € 375,00

Extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een aparte 

groep.

73005 4-voudige wandcontactdoos € 70,00

Leveren en monteren van een 4-voudige wandcontactdoos in de meterkast 

ipv een 2-voudige
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73006 Geschakelde enkele wandcontactdoos € 135,00

Enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep in 

combinatie met een bestaande schakelaar.

73007 Extra enkele wandcontactdoos € 130,00

Extra enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een bestaande 

groep.

73008 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep € 355,00

Extra enkele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een aparte groep.

73009 Perilex aansluiting op aparte groep € 435,00

Extra perilex aansluitpunt op aparte groep tbv elektrisch koken

73010 Buitenwandcontactdoos € 230,00

Leveren en monteren van een dubbele spatwaterdichte 

buitenwandcontactdoos op de buitengevel

73011 USB wandcontactdoos € 285,00

Leveren en monteren van een dubbele USB wandcontactdoos

74001 Extra plafondlichtpunt € 120,00

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.

74002 Extra plafondlichtpunt € 265,00

Extra plafondlichtpunt met een eigen schakelaar.

74003 Extra wandlichtpunt € 215,00

Extra wandlichtpunt (alleen t.p.v. de lichte scheidingswanden) met een 

schakelaar.

74005 Extra buitenlichtpunt € 175,00

Extra buitenlichtpunt met een schakelaar in de woning.

74010 Wisselschakelaar ipv schakelaar € 119,00

Bestaande schakelaar uitvoeren als wisselschakelaar

75001 Verplaatsen van een schakelaar of wandcontactdoos € 85,00

Verplaatsen van een schakelaar of wandcontactdoos in lichte 

scheidingswand.
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75002 Verplaatsen van een plafondlichtpunt € 95,00

Verplaatsen van een plafondlichtpunt

76040 Elektrakabel tuinverlichting € 230,00

Leveren en monteren van 15mtr grondkabel (2x2,5) opgerold tegen de 

achtergevel, afgemonteerd op een schakelaar binnen.

77004 Leiding tbv zonwering bediening met schakelaar € 230,00

Leveren en monteren van een zonweringschakelaar, inclusief een loze 

leiding naar buitengevel

77005 Leiding zonwering € 115,00

Aanbrengen voorbereidende voorzieningen ten behoeve van het na 

oplevering aanbrengen van elektrische zonwering. (Loze leiding voor 

voeding vanuit centraaldoos, hoog naast kozijn)

77006 Buitenlichtpunten op een schemerschakelaar € 240,00

De standaard buitenlichtpunten (1x voorgevel, 1 x achtergevel) op 

schemerschakelaar, geschakeld door een overbruggingsschakelaar in de 

woonkamer. De standaard schakelaars ten behoeve van de 

buitenlichtpunten komen te vervallen.

77100 Leveren en monteren 3-fase aardlekschakelaar € 295,00

Leveren en monteren van een extra 3-fase schakelaar, verplicht bij meer 

dan 3 groepen

alle prijzen zijn inclusief btw

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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