Koperskeuzelijst
Landgoed de Eendragt
37 woningen te Zevenhuizen
d.d. 25-06-2019
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Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv is onderdeel van Thuis in Bouwen groep

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

KOPERSKEUZELIJST LANDGOED DE EENDRAGT TE
ZEVENHUIZEN

00.00

ALGEMEEN:
Uw wensen leggen we vast middels dit document en de bij
behorende werktekening.
U wordt door ons uitgenodigd om samen met onze
kopersbegeleider in onze showroom uw individuele wensen te
bespreken en vast te leggen.
Voor het registeren van de definitieve werktekening,
bouwverslag(en), keuken en sanitair tekeningen. Zullen wij gebruik
maken van Volgjewoning. Op deze website kunt u altijd bekijken
voor welke stukken u heeft getekend en waarop wij de woning
zullen gaan bouwen. Ook de algemene communicatie zal via
Volgjewoning plaats vinden.

00.01

SLUITINGSDATA:
RUWBOUW
Het vastleggen van de keuzes en wensen in de
hoofddraagconstructie.
-vastleggen posities Sanitair en Keuken
-vastleggen positie van de woning
Sluitingsdatum is te vinden in Volgjewoning
AFBOUW
Het vastleggen van de keuzes in de lichte scheidingswanden,
afwerkvloeren, de eindafwerkingen.
- vastleggen posities Sanitair en Keuken
- vastleggen keukentekening
- vastleggen alle keuze m.u.v. Sanitair en Tegelwerk
Sluitingsdatum is te vinden in Volgjewoning
(finale sluitingsdatum m.u.v. sanitair en tegelwerk)
SANITAIR & TEGELS
Het vastleggen van de gemaakte keuzes in de showroom bij
Sanitair, Tegelwerk
(Let op, posities worden reeds vastgelegd in de fase RUWBOUW)
Sluitingsdatum is te vinden in Volgjewoning

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

HEIWERK

20
20.110

1,00

stuks

*EXTRA HEIPAAL T.B.V. ONDERHEID TERRAS/UITBREIDING,
BK PAAL CA. 150 -PEIL*

700,00

21.103
.91

1,00

post

*EXTRA KRUIPLUIK*

425,00

UITBREIDINGS MOGELIJKHEDEN
Vergunningsvij zijn er verschillende mogelijkheden tot het
uitbreiden, vergroten van uw woning.

22

Een uitbouw, veranda, serre of tuinkamer of combinaties hiervan,
kortom naast het al complete ontwerp nog veel vrijheid.
De installatie van uw woning is zelfs al voor een extra 20m²
gedimensioneerd waardoor er installatie technisch geen verzwaring
van de bron en warmtepomp nodig is.
Hieronder een aantal voorbeelden:
22.01a

1,00

post

*OPTIE TYPE A UITBOUW CA. 4200X2400MM*
Uitbouw woonkamer afmeting circa 4200x2400mm inclusief:
- gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten voorzien van
bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- gevels en constructieve wanden;
- 2 extra geschilderd hardhouten raamkozijn voorzien van
standaard beslag en vensterbank in de zijgevels;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

26.250,00

22.01b

1,00

post

*OPTIE TYPE A VERANDA CA. 7500X2400MM I.C.M. DUBBELE
DEUREN*
Veranda van circa 7500x2400mm met een lichtstraat inclusief:
- hoogte bovenkant daktrim ca. 3000mm;
- heiwerk;
- opstortingen;
- 2 geschilderde hardhouten dubbele deuren voorzien van
standaard beslag;
- constructieve aanpassingen in de gevel;
- gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd;
- houten balklaag met platdakplaten, voorzien van;
bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- western red cedar boeiboord, geschilderd;
- multiplex plafond, geschilderd;
- let op ! Exclusief vloer
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

30.870,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

22.01d

1,00

post

*OPTIE TYPE B UITBOUW CA. 7400X3700MM*
Uitbouw keuken/eetkamer afmeting circa 7400x3700mm inclusief:
- gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten voorzien van
bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- gevels en constructieve wanden;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

51.450,00

22.01e

1,00

post

*OPTIE TYPE B UITBOUW CA. 4600X1200MM*
Uitbouw woonkamer aan de zijgevel afmeting circa 4600x1200mm
inclusief:
- gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten voorzien van
bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- gevels en constructieve wanden;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

18.795,00

22.01f

1,00

post

*OPTIE TYPE B UITBOUW CA. 4600X1200MM I.C.M. PUI MET
OPENSLAANDE DEUREN*
Uitbouw woonkamer aan de zijgevel afmeting circa 7400x3700mm
inclusief:
- gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten voorzien van
bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- gevels en constructieve wanden;
- geschilderde hardhouten pui met dubbele deuren en zijlichten
voorzien van standaard beslag;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

20.895,00

22.01g

1,00

post

*OPTIE TYPE B DOORGANG TUSSEN DE WONING BERGING*
Doorgang tussen de woning en berging d.m.v. een binnendeur
inclusief:
- extra deur tussen de woning en berging geschilderd en voorzien
van standaard beslag;
- constructieve aanpassingen t.b.v. de opening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

2.835,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

22.01h

1,00

post

*OPTIE TYPE B ZOLDER INDELING*
Zolder indeling inclusief:
- extra slaapkamer op de zolder;
- extra binnen- deurkozijn inclusief schilderwerk;
- extra dakraam Velux GGL-SK06 afmeting 1140x1180mm;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

22.01i

1,00

post

*OPTIE TYPE C UITBOUW CA. 7400X3500MM*
Uitbouw keuken/eetkamer afmeting circa 7400x3500mm inclusief:
- gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten voorzien van
bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- gevels en constructieve wanden;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

49.875,00

22.01j

1,00

post

*OPTIE TYPE C DOORGANG TUSSEN DE WONING BERGING*
Doorgang tussen de woning en berging d.m.v. een binnendeur
inclusief:
- extra deur tussen de woning en berging geschilderd en voorzien
van standaard beslag;
- constructieve aanpassingen t.b.v. de opening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

2.835,00

22.01k

1,00

post

*OPTIE TYPE C EXTRA ENSUIT BADKAMER*
Extra ensuit badkamer inclusief:
- vervallen van een slaapkamer voor een badkamer;
- verplaatsen van binnendeur naar de slaapkamer;
- aanpassen en extra leidingwerk;
- extra mv-afvoer in badkamer;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
- exclusief sanitair, het extra sanitair en tegelwerk zal in de sanitair
offerte worden verrekend;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

8.295,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

22.01l

1,00

post

*OPTIE TYPE C ZOLDER INDELING*
Zolder indeling inclusief:
- extra slaapkamers op de zolder;
- extra binnen- deurkozijn inclusief schilderwerk;
- extra dakraam Velux GGL-SK06 afmeting 1140x1180mm;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

22.01
m

1,00

post

*OPTIE TYPE E UITBOUW CA. 4200X2400MM*
Uitbouw woonkamer afmeting circa 4200x2400mm inclusief:
- gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten voorzien van
bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- gevels en constructieve wanden;
- 2 extra geschilderd hardhouten raamkozijn voorzien van
standaard beslag en vensterbank in de zijgevels;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties volgens optie tekening;
- optie volgens optietekening;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

22.01n

1,00

post

*OPTIE TYPE E DUBBELE DEUREN*
Extra dubbele deuren in de keuken/eetkamer inclusief:
- geschilderd hardhouten dubbele deuren voorzien van standaard
beslag;
- constructieve aanpassingen in de gevel;
- optie volgens optietekening;

4.095,00

22.01o

1,00

post

*OPTIE TYPE E PUI MET OPENSLAANDE DEUREN MET
SIERLIJST*
Pui met openslaande deuren in de keuken/eetkamer inclusief:
- aanpassen van de zijgevel
- geschilderde pui met dubbele deuren en zijlichten voorzien van
standaard beslag;
- constructieve aanpassingen in de gevel;
- optie volgens optietekening;

13.440,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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26.250,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

22.01p

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*OPTIE TYPE E VERANDA CA. 7500X2400MM*
Veranda van circa x2400mm met een lichtstraat inclusief:
- hoogte bovenkant daktrim ca. 3000mm;
- heiwerk;
- opstortingen;
- 2 geschilderde hardhouten dubbele deuren voorzien van
standaard beslag;
- constructieve aanpassingen in de gevel;
- lichtstraat circa 3000x1000mm;
- gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd;
- houten balklaag met platdakplaten, voorzien;
van bitumineuze dakbedekking;
- western red cedar boeiboord, geschilderd;
- multiplex plafond, geschilderd;
- let op ! Exclusief vloer;
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

22.101

*OVERIGE UITBREIDINGEN WONING OP AANVRAAG*
- Per situatie beoordeeld

22.102
a

*WONING GEHEEL 1 METER NAAR RECHT VERSCHUIVEN OP
DE KAVEL*
- Vanaf de weg gezien
- Sluitingsdatum gelijk aan sluitingsdatum ruwbouw
- Mogelijk bij bwnr.: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 32, 35, 37

22.102
b

*WONING GEHEEL 1 METER NAAR LINKS VERSCHUIVEN OP
DE KAVEL*
- Vanaf de weg gezien
- Sluitingsdatum gelijk aan sluitingsdatum ruwbouw
- Mogelijk bij bwnr.: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 28, 36

22.115

1,00

post

*ONDERHEID TERRAS OP AANVRAAG*
- Hoogte bovenzijde ruwe onafgewerkte betonvloer 150mm -Peil.

22.200

1,00

post

*TRAPKAST ONDER 1E VERDIEPINGSTRAP*
- Plaatsen van een separatiewand en deze voorzien van
een binnendeurkozijn met binnendeur.
- In de trapkast wordt een wandlichtpunt geschikt voor
armatuur met bewegingsmelder aangebracht

22.201

1,00

post

*INDELINGSWIJZIGINGEN OP AANVRAAG*

22.502

1,00

stuks

*KANAAL OPENHAARD HOUT
- Dubbelwandig roestvaststaal gaskanaal.
- Inwendig diameter ca. 150mm
- Uitwendig diameter ca. 200mm
- Geïsoleerd
- Beluchting aanbevolen bij een haard met luchtverbruik boven
50m³/uur

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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26.775,00

1.900,00

6.750,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

22.503

1,00

stuks

*KANAAL GESLOTENHAARD HOUT
- Dubbelwandig roestvaststaal gaskanaal.
- Inwendig diameter ca. 150mm
- Uitwendig diameter ca. 200mm
- Geïsoleerd
- Beluchting aanbevolen bij een haard met luchtverbruik boven
50m³/uur

5.900,00

22.504

1,00

stuks

*KANAAL BELUCHTING*
- Beluchting door middel van een Z-vormig luchttoevoerrooster.

600,00

22.600
a

*OPTIE TYPE A WONING UITVOEREN MET EEN RIETEN DAK
IPV PANNEN DAK*
- Het dak zal met riet worden uitgevoerd i.p.v. een pannen dak
- Inclusief eventuele aanpassingen aan de dakconstructie
- Deze optie is exclusief kopergaas

33.000,00

22.600
b

*OPTIE TYPE B WONING UITVOEREN MET EEN RIETEN DAK
IPV PANNEN DAK*
- Het dak zal met riet worden uitgevoerd i.p.v. een pannen dak
- Inclusief eventuele aanpassingen aan de dakconstructie
- Deze optie is exclusief kopergaas

33.500,00

22.600
c

*OPTIE TYPE C WONING UITVOEREN MET EEN RIETEN DAK
IPV PANNEN DAK*
- Het dak zal met riet worden uitgevoerd i.p.v. een pannen dak
- Inclusief eventuele aanpassingen aan de dakconstructie
- Deze optie is exclusief kopergaas

32.000,00

22.600
d

*OPTIE TYPE E WONING UITVOEREN MET EEN RIETEN DAK
IPV PANNEN DAK*
- Het dak zal met riet worden uitgevoerd i.p.v. een pannen dak
- Inclusief eventuele aanpassingen aan de dakconstructie
- Deze optie is exclusief kopergaas

33.000,00

30

KOZIJNEN. RAMEN EN DEUREN

30.101

*GEVELWIJZIGINGEN OP AANVRAAG*

30.202

1,00

stuks

*BINNENDEURKOZIJN HOUT MET STOMPE DEUR ZONDER
BOVENLICHT I.P.V. STALEN KOZIJN MET STOMPE DEUR
ZONDER BOVENLICHT*
- Vervallen standaard houten binnendeur kozijn met binnendeur
- Wand loopt boven kozijn door.
- Kozijn en vlakke deur geschilderd.
* Opties alleen mogelijk per verdieping

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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375,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.208
a

1,00

stuks

*STOMP; LD6504 C BLANK GLAS (GELAAGD)*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

660,00

30.208
b

1,00

stuks

*STOMP; LD6511 A1*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

340,00

30.208
c

1,00

stuks

*STOMP; LD6562 A1 BLANK GLAS*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

450,00

30.208
d

1,00

stuks

*STOMP; LD6707 A3*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

515,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.208
e

1,00

stuks

*STOMP; LD6552 A1 GLAS IN LOOD MODEL 6*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

730,00

30.208
f

1,00

stuks

*STOMP; LD6503 C3*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

400,00

30.208
g

1,00

stuks

*STOMP; LD6572 A*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

370,00

30.208
h

1,00

stuks

*STOMP; LD6501 C2*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

500,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.208
i

1,00

stuks

*STOMP; LD6510 C BLANK GLAS (GEHARD)*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

710,00

30.208
j

1,00

stuks

*STOMP; LD6512 B FACETGLAS 30MM*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

560,00

30.208
k

1,00

stuks

*STOMP; LD6551 B2*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

350,00

30.208
l

1,00

stuks

*STOMP; LD6514 A3*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

340,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.208
m

1,00

stuks

*STOMP; LD6502 C3 MAT GLAS MET HELDERE
BANEN*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

710,00

30.208
n

1,00

stuks

*STOMP; LD6513 A1 MAT GLAS (GEHARD) MET
HELDERE BANEN*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

545,00

30.208
o

1,00

stuks

*STOMP; LD6865 D2 GLAS IN LOOD MODEL D1*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

950,00

30.208
p

1,00

stuks

*STOMP; LD6821 D2 DICHT PANEELDEUR*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

320,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.208
q

1,00

stuks

*STOMP; LD6520-1 A1 GLAS IN LOOD MODEL
RECHTHOEKEN BLANK GLAS*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

920,00

30.208
r

1,00

stuks

*STOMP; LD6521 A1 DICHTE PANEELDEUR*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

410,00

30.208
s

1,00

stuks

*STOMP; LD6581 A1 DICHT PANEELDEUR*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

410,00

30.208
t

1,00

stuks

*STOMP; LD6405 C3 INGELEGDE LIJSTEN MET
VLAK PANEEL, HORIZONTAAL*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat Weekamp
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

875,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.208
u

1,00

stuks

*STOMP; LD6505 C3 DICHT PANEELDEUR*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

30.208
v

1,00

stuks

*STOMP; LD6506 C3 MAT GLAS*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

30.208
w

1,00

stuks

*STOMP; LD6307 DICHT PANEEL DEUR*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

660,00

30.208
x

1,00

stuks

*STOMP; LD65011 MAT GLAS*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat LivingDoors
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

850,00

1.110,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.208
y

1,00

stuks

*STOMP; LD6314 C3 BLANK GELAAGD GLAS*
- schilderwerk deur.
- fabrikaat Weekamp
- verrekening t.o.v. standaard stomp
- Opgave per deur

30.208
z

1,00

stuks

*OVERIGE LUXE BINNENDEUREN OP AANVRAAG*
- www.weekampdeuren.nl
- Op aanvraag
*BINNENDEURBESLAG IN BASIS*
keuze uit:
- type Vitoria
- type Stockholm
- type Marseille
- type Atlanta
(rozetmodel)

30.209

30.209
b

1.095,00

1,00

stuks

*BINNENDEURBESLAG RVS, VD002, ROND ROZET*
- Alleen mogelijk voor de gehele woning
- Opgave per deur

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.209
b

1,00

stuks

*BINNENDEURBESLAG RVS, VD004, ROND ROZET*
- Alleen mogelijk voor de gehele woning
- Opgave per deur

65,00

30.209
b

1,00

stuks

*BINNENDEURBESLAG RVS, VD042, VIERKANT ROZET*
- Alleen mogelijk voor de gehele woning
- Opgave per deur

65,00

30.209
b

1,00

stuks

*BINNENDEURBESLAG ''JAREN 30'', VD028*
- Alleen mogelijk voor de gehele woning
- Opgave per deur

60,00

30.209
b

1,00

stuks

*BINNENDEURBESLAG ''JAREN 30'', VD029*
- Alleen mogelijk voor de gehele woning
- Opgave per deur

60,00
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Code

30.209
b

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

stuks

*BINNENDEURBESLAG ZWART, VD033, ROND ROZET*
- Alleen mogelijk voor de gehele woning
- Opgave per deur

30.290

*SKYGATE OP AANVRAAG*

32

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.100

*MUURLEUNINGEN IN DE BASIS STOKLEUNINGEN*

55,00

32.120

1,00

m1

*TRAP UITVOEREN MET HEKWERK 1*
Prijs voor 1 meter:
- Traphek uitvoeren in hout, wit geschilderd
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel 67x67 mm
- Spijl CC 45x455 mm
- Spil CC wit hardhout wit gegrond 90x90 mm
- Kopafwerking deksel CD
- Onderregel 67x38 mm
>Alleen mogelijk voor de gehele woning

405,00

32.121

1,00

m1

*TRAP UITVOEREN MET HEKWERK 2*
Prijs voor 1 meter:
- Traphek uitvoeren in hout, wit geschilderd
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel MA60 67x38 mm
- Spijl AS 67x20 mm
- Spil Hardhout wit 90x90 mm
- Kopafwerking Deksel AS
- Onderregel 67x38 mm
>Alleen mogelijk voor de gehele woning

193,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

32.122

1,00

m1

*TRAP UITVOEREN MET HEKWERK 3*
Prijs voor 1 meter:
- Traphek uitvoeren in hout, blank gelakt
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel 67x43 mm
- Spijl RVS rond 18
- Spil Sapeli Mahonie 90x90 mm
- Kopafwerking MA
- Onderregel 67x38 mm
>Alleen mogelijk voor de gehele woning

235,00

32.123

1,00

m1

*TRAP UITVOEREN MET HEKWERK 4*
Prijs voor 1 meter:
- Traphek uitvoeren in hout, monocoat
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel MA60 67x60 mm
- Spijl SP 6002
- Spil Eiken geborsteld super white 90x90 mm
- Onderregel 60x38mm
>Alleen mogelijk voor de gehele woning

395,00

32.124

1,00

m1

*TRAP UITVOEREN MET HEKWERK 5*
Prijs voor 1 meter:
- Traphek uitvoeren in hout, wit geschilderd
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel 67x43 mm
- Spijl TV 38x20 mm
- Spil wit gegrond 90x90 mm
- Onderregel 67x38 mm
>Alleen mogelijk voor de gehele woning

128,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

32.125

1,00

m1

*TRAP UITVOEREN MET HEKWERK 6*
Prijs voor 1 meter:
- Traphek uitvoeren in hout, wit geschilderd
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel MA67 67x67mm
- Spijl KE 45x45 mm
- Spil KE hardhout wit 90x90 mm
- Kopafwerking Bol + deksel
- Onderregel 67x38 mm
>Alleen mogelijk voor de gehele woning

402,00

32.126

1,00

m1

*TRAP UITVOEREN MET HEKWERK 7*
Prijs voor 1 meter:
- Traphek uitvoeren in hout, wit geschilderd
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel AD 67x43mm
- Spijl JB rond 45
- Spil JB spil gedraaid hardhout wit 90x90 mm
- Onderregel 67x38 mm
>Alleen mogelijk voor de gehele woning

355,00

32.127

1,00

m1

*TRAP UITVOEREN MET HEKWERK 8*
Prijs voor 1 meter:
- Traphek uitvoeren in hout, wit geschilderd
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel MA60 67x60 mm
- Spijl Ba 50x20 mm / 90x20 mm
- Spil BA hardhout wit 90x90 mm
- Kopafwerking JC
- Onderregel 60x38 mm
>Alleen mogelijk voor de gehele woning

405,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

32.102

1,00

post

*1X ZWARTE STLIJSTRIP (DOORLOPEND / NIET
DOORLOPEND?)*
- Opgave per trap
- Indien 2 stuks gewenst, prijs maal 2

190,00

32.103

1,00

stuks

*TRAP UITVOEREN DICHT I.P.V. OPEN*
- Opgave per trap, onderzijde trap gegrond (niet afgelakt)

545,00

32.100

1,00

stuks

*TRAP UITVOEREN IN HARDHOUT*
- Trap uitvoeren in hardhout wit gegrond.
- Stootborden uitgevoerd in multiplex met hardhouten toplaag
- Opgave per trap.
- Eventueel blanke uitvoering is een individuele optie.

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

32.102

1,00

post

*1X RVS STRIP 700MM LANG (STRIP LOS GELEVERD)*
- Opgave per trap
- Indien 2 stuks gewenst, prijs maal 2

475,00

32.101

1,00

stuks

*BASIS TRAP UITVOEREN MET MUURLEUNING ZWART
STALEN BUIS 27MM, PER TRAP*

985,00

32.101

1,00

stuks

*TRAP UITVOEREN MET, LEUNINGN MA 60 SPILDEKSELS AS
WIT GEGROND, SPIJLEN SP6002 ZWART, PER TRAP*

2.990,00

32.101

1,00

stuks

*TRAP UITVOEREN MET, SPIJLTJES AS 67X20MM,
LEUNINGNEN MA 60, SPILDEKSEL AS WIT GEGROND, PER
TRAP*

1.700,00

32.109

1,00

stuks

*GLAZE VIDE HEKWERK PRINCIEPE CONFORM SHOWROOM
TIB*
- Per m1

3.725,00

32.110

1,00

stuks

*TRAP UITVOEREN MET VIERKANT SPIJLEN ZWART*
- Traphek uitvoeren in hout, wit geschilderd
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel rechthoek
- Spijl vierkant 12 x 12 mm zwart (mat)
- Onderregel 67x38 mm
> Prijs per trap

525,00

32.111

1,00

post

*TRAP UITVOEREN MET RONDE SPIJLEN ZWART*
- Traphek uitvoeren in hout, wit geschilderd
- Verrekening t.o.v. basis traphek.
- Bovenregel rechthoek
- Spijl rond Ø 12 mm zwart (mat)
- Onderregel 67x38 mm
> Prijs per trap

525,00
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Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

DAKBEDEKKING

33
33.200
a

1,00

stuks

*VELUX DAKRAAM IN DAPANNEN DAK GGL-SK06 AFMETING
1140X1180MM*
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek
geleverd).
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op
de dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

1.595,00

33.200
b

1,00

stuks

*VELUX DAKRAAM IN RIETEN DAK GGL-SK06 AFMETING
1140X1180MM NIET DICHTER DAN 1000MM VANAF HOEK EN
KILKEPERS*
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek
geleverd).
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op
de dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

1.825,00

33.201
a

1,00

stuks

*VELUX DAKRAAM IN DAPANNEN DAK GGL-MK04
AFMETKNG 780X980MM*
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op
de dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

1.290,00

33.201
b

1,00

stuks

*VELUX DAKRAAM IN RIETEN DAK GGL-MK04 AFMETKNG
780X980MM NIET DICHTER DAN 1000MM VANAF HOEK EN
KILKEPERS*
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op
de dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

1.520,00

33.300

1,00

stuks

*KOPERGAAS OP DE RIETEN DAKEN AANBRENGEN*
- Aanbrengen van kopergaas onder de aluminium nokafwerking.
Het gaas gaat het lospikken van het kortere riet door vogels onder
de nok tegen. Het voordeel van kopergaas is dat het mee kleurt
met het rieten dak en is daardoor nagenoeg onzichtbaar.
- Niet mogelijk bij de pannen daken en woning type D

1.200,00
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Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

35

NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.102
a

*VENSTERBANKEN IN DE BASIS BIANCO C*

35.102
b

1,00

post

*VENSTERBANKEN BEIGE MI, PER WONING*
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank.

140,00

35.102
c

1,00

post

*VENSTERBANKEN HARDSTEEN MI, PER WONING*
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank.

480,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

35.102
d

1,00

post

*VENSTERBANKEN GRIGIO MI, PER WONING*
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank.

35.102
e

1,00

post

*VENSTERBANKEN HARDSTEEN GEZOET, PER WONING*
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank.

35.102
f

1,00

post

*VENSTERBANKEN TITANO MI, PER WONING*
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank.

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

35.102
g

1,00

post

*VENSTERBANKEN POLARE MI, PER WONING*
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank.

625,00

35.102
h

1,00

post

*VENSTERBANKEN MDF 22M, RECHT, PER WONING*
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank.

740,00

40

STUKADOORWERK

40.100

*SPUITWERK VERVALLEN GEHELE WONING
Betonplafond:
Er worden dan enkel plaatselijk beton reparaties uitgevoerd, platen
kunnen tov elkaar wisselen, geen schoonwerk beton.
Gipsplafond:
Gipsplaten worden afgeschroefd, verder onafgewerkt.

40.100

*BINNENWANDEN SAUSKLAAR AFWERKEN OP AANVRAAG*

40.100

*KAP VOORZIEN VAN GIPSPLATEN EN SAUSKLAAR
AFWERKEN OP AANVRAAG*

40.100

*PLAFOND VLOER SAUSKLAAR AFWERKEN OP AANVRAAG*

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv
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Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

41

TEGELWERKEN

41.100

*TEGELWERK WELKOM IN ONZE SHOWROOM*
- Voor het maken van uw keuze zult u worden uitgenodigd,
de sluitingsdatum is n.t.b.;
- U neemt het complete tegelwerk af bij onze sanitair showroom;
- De showroom zorgt voor de offerte, levering en montage;
- Wijzigingen en uitbreidingen van het tegelwerk zijn mogelijk mits
tijdig aangegeven, verrekening volgt;
- Het standaard tegelwerk wordt in de offerte van de showroom aan
de hand van de stelpost sanitair en tegelwerk verrekend;
- De showroom draagt er zorg voor dat voor de sluitingsdatum de
tegeltekeningen aan de aannemer worden verstrekt;
> Bouwkundige wijzigingen n.a.v. de tegeltekeningen worden
verwerkt in de offerte van de showroom;
- Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij de aannemer
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.

41.101

*CASCO UITVOEREN TEGELWERK TOILETTEN EN
BADKAMER ZIE 53.001*
- Zie 53.101.

42

DEKVLOER

42.900

1,00

post

*WAPENINGSNETTEN THERMISCH VERZINKT OP
AANVRAAG*
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Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

KEUKENINRICHTING

47
47.101

-1,00

post

*CASCO UITVOEREN KEUKENINRICHTING*
- U zoekt een keuken uit bij derden;
- Alle aansluitpunten worden op de standaard posities afgedopt
opgeleverd;
> Elektra aansluitpunten zijn afgemonteerd;
- Uw leverancier zorgt voor de offerte, facturering en het eventueel
verleggen van de leidingen;
- Wijzigingen en uitbreidingen van het installatiewerk van de
keuken zijn mogelijk mits tijdig aangegeven, voor de
sluitingsdatum, verrekening volgt;
- U draagt er zorg voor dat voor de sluitingsdatum de keuken
tekeningen inclusief aansluitschema’s aan ThuisinBouwen worden
verstrekt;
> Wijzigingen n.a.v. de keuken tekeningen worden verwerkt in het
bouwverslag of een apart bouwverslag;
- Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij ThuisinBouwen
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.
Bij deze keuze is de regeling ‘LIMITERING GARANTIE’ voor de
vervallen onderdelen en de waterdichtheid van de badkamervloer
van toepassing.
(zie 90.100 en 90.101)

47.102

1,00

post

*KEUKENCHEQUE*
- Voor het realiseren van uw keuken wordt er een keukencheque
van Bruynzeel Keukens door Timpaan verstrekt.

RIOLERING, WATER en GASINSTALLATIES

51
51.103
a

1,00

stuks

*EXTRA AANLSUITING KW*
- Extra aansluitpunt afvoer, koudwater aansluiting
- ruimte: ____________________
- Locatie volgens tekening

195,00

Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is):
- Vaatwasser
- Gootsteen
- overig ____________________
51.103
b

1,00

stuks

*EXTRA AANSLUITING WW*
- Extra aansluitpunt warmwater
- ruimte: ____________________
- Locatie volgens tekening

235,00

Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is):
- Gootsteen
- overig ____________________
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Aantal
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Omschrijving

Prijzen incl. BTW

stuks

*EXTRA AANSLUITING AFVOER*
- Extra aansluitpunt afvoer
- ruimte: ____________________
- Locatie volgens tekening

225,00

Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is):
- Gootsteen
- overig ____________________
51.103

1,00

stuks

*EXTRA AANSLUITING KW+WW+AFVOER*
- Extra aansluitpunt afvoer, koudwater en warmwater aansluiting
- ruimte: ____________________
- Locatie volgens tekening

825,00

Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is):
- Gootsteen
- overig ____________________
51.104

1,00

stuks

*BUITENKRAAN VORSTVRIJ*
- Koudwaterkraan met slangwartel en opbouw-gevelplaat.
- Kraan met zelf hevelende en vorstvrije uitvoering.
- excl. afvoerput.
- Locatie volgens tekening

525,00

53.105

1,00

stuks

*UITSTORTGOOTSTEEN (KOUDWATER/STAAL)*
- Uitstortgootsteen materiaal staal geëmailleerd.
- Koud wateraansluiting.
- Installatie zal worden aangepast.
- ruimte: ____________________
- Locatie volgens tekening

715,00

53.105

1,00

stuks

*UITSTORTGOOTSTEEN (KOUD&WARMWATER/STAAL)*
- Uitstortgootsteen materiaal staal geëmailleerd.
- Koud- en warm wateraansluiting.
- Installatie zal worden aangepast.
- ruimte: ____________________
- Locatie volgens tekening

890,00

53.105

1,00

stuks

*UITSTORTGOOTSTEEN (KOUDWATER/KERAMISCH)*
- Uitstortgootsteen materiaal staal geëmailleerd.
- Koud wateraansluiting.
- Installatie zal worden aangepast.
- ruimte: ____________________
- Locatie volgens tekening

875,00

53.105

1,00

stuks

*UITSTORTGOOTSTEEN (KOUD&WARMWATER/KERAMISCH)*
- Uitstortgootsteen materiaal staal geëmailleerd.
- Koud- en warm wateraansluiting.
- Installatie zal worden aangepast.
- ruimte: ____________________
- Locatie volgens tekening

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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1.050,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

51.201

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

stuks

*LEVERING WATERONTHARDER TYPE 200*
- Levering waterontharder fabr. Boshuis Duolux plus type 200;
> jaarverbruik water 200 m3 per jaar.
> gemiddeld voor een gezin bestaande uit 3 tot 4 personen.
> gemiddeld jaarverbruik water 44 m3 per persoon.
Bij meer gebruik/aantal personen is het type 400 aan te raden.

1.695,00

> opstelling in meterkast zoals gepresenteerd in showroom.
51.202

1,00

stuks

*LEVERING WATERONTHARDER TYPE 400*
- Levering waterontharder fabr. Boshuis Duolux plus type 400;
> jaarverbruik water 400 m3 per jaar.
> gemiddeld voor een gezin bestaande uit min. 5 personen.
> gemiddeld jaarverbruik water 44 m3 per persoon.

1.885,00

> opstelling in meterkast zoals gepresenteerd in showroom.
51.203

1,00

stuks

*LEVERING WATERONTHARDER TYPE 200/400*
- Montage waterontharder fabr. Boshuis Duolux plus type 200/400;
> montage waterontharder in de meterkast (zoals opstelling in
showroom).
> spoelwater afvoer aanbrengen tot in kruipruimten.
> meten en inregelen waterontharder.
- Afsluiten onderhoudscontract mogelijk met leverancier Boshuis. Bij
oplevering wordt een registratie geleverd die dient ingevuld te
worden waarmee gelijk een onderhoudscontract kan worden
afgesloten.

53

SANITAIR

53.100

*SANITAIR WELKOM IN ONZE SHOWROOM
- Voor het maken van uw keuze zult u worden uitgenodigd,
de sluitingsdatum is 19-11-2019;
- U neemt het complete sanitair af bij onze sanitair showroom;
- De showroom zorgt voor de offerte, levering en montage;
- Wijzigingen en uitbreidingen van het sanitair zijn mogelijk mits
tijdig aangegeven, verrekening volgt;
- Het standaard tegelwerk wordt in de offerte van de showroom aan
de hand van de stelpost sanitair en tegelwerk verrekend;
- De showroom draagt er zorg voor dat voor de sluitingsdatum de
sanitair tekeningen aan de aannemer worden verstrekt.
> Bouwkundige wijzigingen n.a.v. de sanitair tekeningen worden
verwerkt in de offerte van de showroom;
- Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij de aannemer
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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350,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

53.101
a

Aantal

-1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TYPE A, B & E CASCO UITVOEREN TOILETTEN EN
BADKAMER(S)*
- Dekvloer toilet wordt aangebracht;
- Dekvloer badkamer vervalt;
- Stucwerk wanden vervalt;
- Wand- en vloertegelwerk vervalt;
- Plafonds worden standaard afgewerkt;
- Riool wordt aangebracht uit de vloer voor de wand op n.t.b.
positie u dient hiervoor een duidelijke gemaatvoerde tekening te
verstrekken;
- Warm- en koudwater komt op n.t.b. positie de ruimte binnen;
- Vloerverwarming (indien van toepassing) wordt aangebracht;
- Elektrische radiator (indien van toepassing) komt te vervallen,
aansluitpunt wordt aangebracht conform tekening;
- MV wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden of het
afgewerkte plafond;
- Elektra wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden;
- Wijzigingen en uitbreidingen van de rioolleidingen zijn mogelijk
mits tijdig aangegeven, verrekening volgt;
- U draagt er zorg voor dat voor de sluitingsdatum de tekening van
de sanitair leverancier met een complete en gemaatvoerde
installatie tekening aan ThuisinBouwen wordt verstrekt;
> Installatie en of bouwkundige wijzigingen n.a.v. de sanitair
tekeningen worden verwerkt in het bouwverslag of een apart
bouwverslag;
- Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij ThuisinBouwen
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.
Bij deze keuze is de regeling ‘LIMITERING GARANTIE’ voor de
vervallen
onderdelen en de waterdichtheid van de badkamervloer van
toepassing.
(zie 90.100 en 90.101)

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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-12.150,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

53.101
b

Aantal

-1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TYPE C CASCO UITVOEREN TOILETTEN EN BADKAMER(S)*
- Dekvloer toilet wordt aangebracht;
- Dekvloer badkamer vervalt;
- Stucwerk wanden vervalt;
- Wand- en vloertegelwerk vervalt;
- Plafonds worden standaard afgewerkt;
- Riool wordt aangebracht uit de vloer voor de wand op n.t.b.
positie u dient hiervoor een duidelijke gemaatvoerde tekening te
verstrekken;
- Warm- en koudwater komt op n.t.b. positie de ruimte binnen;
- Vloerverwarming (indien van toepassing) wordt aangebracht;
- Elektrische radiator (indien van toepassing) komt te vervallen,
aansluitpunt wordt aangebracht conform tekening;
- MV wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden of het
afgewerkte plafond;
- Elektra wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden;
- Wijzigingen en uitbreidingen van de rioolleidingen zijn mogelijk
mits tijdig aangegeven, verrekening volgt;
- U draagt er zorg voor dat voor de sluitingsdatum de tekening van
de sanitair leverancier met een complete en gemaatvoerde
installatie tekening aan ThuisinBouwen wordt verstrekt;
> Installatie en of bouwkundige wijzigingen n.a.v. de sanitair
tekeningen worden verwerkt in het bouwverslag of een apart
bouwverslag;
- Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij ThuisinBouwen
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.
Bij deze keuze is de regeling ‘LIMITERING GARANTIE’ voor de
vervallen
onderdelen en de waterdichtheid van de badkamervloer van
toepassing.
(zie 90.100 en 90.101)

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:
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-9.100,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

53.101
c

Aantal

-1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TYPE D CASCO UITVOEREN TOILETTEN EN BADKAMER(S)*
- Dekvloer toilet wordt aangebracht;
- Dekvloer badkamer vervalt;
- Stucwerk wanden vervalt;
- Wand- en vloertegelwerk vervalt;
- Plafonds worden standaard afgewerkt;
- Riool wordt aangebracht uit de vloer voor de wand op n.t.b.
positie u dient hiervoor een duidelijke gemaatvoerde tekening te
verstrekken;
- Warm- en koudwater komt op n.t.b. positie de ruimte binnen;
- Vloerverwarming (indien van toepassing) wordt aangebracht;
- Elektrische radiator (indien van toepassing) komt te vervallen,
aansluitpunt wordt aangebracht conform tekening;
- MV wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden of het
afgewerkte plafond;
- Elektra wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden;
- Wijzigingen en uitbreidingen van de rioolleidingen zijn mogelijk
mits tijdig aangegeven, verrekening volgt;
- U draagt er zorg voor dat voor de sluitingsdatum de tekening van
de sanitair leverancier met een complete en gemaatvoerde
installatie tekening aan ThuisinBouwen wordt verstrekt;
> Installatie en of bouwkundige wijzigingen n.a.v. de sanitair
tekeningen worden verwerkt in het bouwverslag of een apart
bouwverslag;
- Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij ThuisinBouwen
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.

-10.900,00

Bij deze keuze is de regeling ‘LIMITERING GARANTIE’ voor de
vervallen
onderdelen en de waterdichtheid van de badkamervloer van
toepassing.
(zie 90.100 en 90.101)

VERWARMINGSINSTALLATIES

60
60.113

1,00

stuks

*EXTRA ELEKTRISCHE RADIATOR INCLUSIEF AANSLUITING*

60.192

1,00

post

*ADVISERING MOGELIJK AANPASSINGEN T.O.V. BASIS VIA
THE FCTRE*

60.205

1,00

stuks

*LEIDINGLOZE ZONE VAN CA. 300 X 300MM
Per stuk, per verdieping

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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975,00

195,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

ELEKTRONISCHE INSTALLATIES

70
70.009

1,00

post

*STANDAARD ELEKTRA NIKO ORIGINAL WIT*
Geen Dimmers opgenomen, afhankelijk van overige keuzes

70.009

1,00

post

*ELEKTRA NIKO INTENSE GEHELE WONING*
Geen Dimmers opgenomen, afhankelijk van overige keuzes

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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1.250,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

70.998

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*ELEKTRA NIKO PURE GEHELE WONING*
Geen Dimmers opgenomen, afhankelijk van overige keuzes

3.000,00

WANDCONTACTDOZEN

70.0
70.01

1,00

st

*BESTAANDE WANDCONTACTDOOS DUBBEL I.P.V. ENKEL*
- verticale uitvoering
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

65,00

70.02

1,00

st

*BESTAANDE WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL
I.P.V. VERTICAAL*
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

65,00

70.03

1,00

st

*BESTAANDE WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL
GESCHAKELD*
- inclusief enkelpolige schakelaar
- links | rechts | dubbel | geschakeld
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

260,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.05

1,00

pst

*BESTAANDE WANDCONTACTDOZEN DUBBEL
HORIZONTAAL I.P.V. VERTICAAL (HELE WONING)*
- exclusief meterkast, opbouw posities, achter keukenopstelling
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- locatie volgens tekening

790,00

70.06

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

215,00

70.08

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL VERTICAAL*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

230,00

70.09

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL*
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

275,00

70.10

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL
GESCHAKELD*
- inclusief enkelpolige schakelaar
- links | rechts | dubbel | geschakeld
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

470,00

70.11

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL COMBI*
- gecombineerd met bestaande schakelaar
- verticale uitvoering
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

120,00

70.12

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL OP APARTE GROEP*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- inclusief extra groep in meterkast
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

465,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019

Datum:
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BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.13

1,00

st

*EXTRA VLOERCONTACTDOOS ENKEL*
- inclusief aluminium deksel
- vlakke montage in de dekvloer
- ruimte: ____________________
- volgens tekening- locatie volgens tekening

360,00

70.14

1,00

st

*EXTRA VLOERCONTACTDOOS DUBBEL*
- inclusief aluminium deksel
- vlakke montage in de dekvloer
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

455,00

70.15

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL BUITEN*
- spatwaterdicht, exclusief dubbelpolige schakelaar en exclusief
aparte groep in meterkast
- horizontale uitvoering
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

315,00

70.16

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL BUITEN*
- spatwaterdicht, exclusief dubbelpolige schakelaar en exclusief
aparte groep in meterkast
- horizontale uitvoering
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

375,00

70.17

1,00

st

*EXTRA GRONDKABEL BUITEN 230 VOLT*
- circa 10 meter grondkabel (vanaf gevel gemeten) 230 Volt (3aderig)
- inclusief dubbelpolige schakelaar en aparte groep in meterkast
- exclusief extra aardlekschakelaar
- positie: ____________________
- hoogte: circa 400mm - vloerpeil
- locatie volgens tekening

595,00

70.18

1,00

st

*EXTRA GRONDKABEL BUITEN 400 VOLT*
- circa 10 meter grondkabel (vanaf gevel gemeten) 400 Volt (3-fase)
- inclusief dubbelpolige schakelaar en aparte groepen in meterkast
- exclusief extra aardlekschakelaar
- positie: ____________________
- hoogte: circa 400mm - vloerpeil
- locatie volgens tekening

755,00

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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BOUWVERSLAG
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Code

70.19

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

st

*EXTRA GRONDKABEL BUITEN DATA-/UTP*
- circa 10 meter data-/utp kabel (vanaf gevel gemeten)
- positie: ____________________
- hoogte: circa 400mm - vloerpeil
- locatie volgens tekening

355,00

SCHAKELAARS

70.2
70.20

Prijzen incl. BTW

1,00

st

*DUBBELPOLIGE I.P.V. ENKELPOLIGE SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

65,00

Ten behoeve van:
- vochtige ruimten zoals berging, garage, badkamer
- elektrapunten buiten zoals wandcontactdoos, verlichting,
grondkabel, etc.
- elektrapunten te voorzien van elektrische apparaten meer als
500W zoals kachels, warmte lampen, boilers, etc.
70.21

1,00

st

*KASTSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- montage op binnenkozijn
- montage in 1 opbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

50,00

70.22

1,00

st

*SCHAKELAAR MET CONTOLE LAMP I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

65,00

70.23

1,00

st

*WISSELSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

65,00

70.24

1,00

st

*TREK-/WISSELSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Paraaf opdrachtgever:

Datum: 25 juni 2019
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100,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.25

1,00

st

*KRUISSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- bij meer als 2 schakelaars per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

70.26

1,00

st

*BEWEGINGSSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

270,00

70.27

1,00

st

*DIMMER TYPE DRAAIKNOP I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

115,00

65,00

Ten behoeve van:
- aansluitpunt wand verlichting
- aansluitpunt plafond verlichting
- LED plafond spot
70.28

1,00

st

*DIMMER TYPE TASTKNOP I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

155,00

Ten behoeve van:
- aansluitpunt wand verlichting
- aansluitpunt plafond verlichting
- LED plafond spot
70.29

1,00

st

*SCHEMERSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

70.30

1,00

st

*ENKELPOLIGE SCHAKELAAR 2X ENKEL I.P.V.
SERIESCHAKELAAR*
- horizontale uitvoering
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

Paraaf: Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv
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190,00

85,00

BOUWVERSLAG
37 woningen landgoed de Eendragt te Zevenhuizen
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.31

1,00

st

*EXTRA ENKELPOLIGE SCHAKELAAR (=STANDAARD)*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

185,00

70.32

1,00

st

*EXTRA DUBBELPOLIGE SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

205,00

Ten behoeve van:
- vochtige ruimten zoals berging, garage, badkamer
- elektrapunten buiten zoals wandcontactdoos, verlichting,
grondkabel, etc.
- elektrapunten te voorzien van elektrische apparaten meer als
500W zoals kachels, warmte lampen, boilers, etc.
70.33

1,00

st

*EXTRA ENKELPOLIGE KAST SCHAKELAAR*
- montage op binnenkozijn
- montage in 1 opbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

185,00

70.34

1,00

st

*EXTRA ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET CONTROLELAMP*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

205,00

70.35

1,00

st

*EXTRA WISSELSCHAKELAAR*
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

205,00

70.36

1,00

st

*EXTRA TREK-/WISSELSCHAKELAAR*
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

235,00
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70.37

1,00

st

*EXTRA KRUISSCHAKELAAR*
- bij meer als 2 schakelaars per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

205,00

70.38

1,00

st

*EXTRA BEWEGINGSSCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

400,00

70.39

1,00

st

*EXTRA DIMMER TYPE DRAAIKNOP*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

245,00

Ten behoeve van:
- aansluitpunt wand verlichting
- aansluitpunt plafond verlichting
- LED plafond spot
70.40

1,00

st

*EXTRA DIMMER TYPE TASTKNOP*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

285,00

Ten behoeve van:
- aansluitpunt wand verlichting
- aansluitpunt plafond verlichting
- LED plafond spot
70.41

1,00

st

*EXTRA SCHEMERSCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

310,00

70.42

1,00

st

*EXTRA ASTROKLOK T.B.V. BUITENVERLICHTING*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

310,00
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LOZE LEIDINGEN

70.5
70.50

1,00

st

*EXTRA LOZE LEIDING*
- voorzien van controle draad
- leiding eindigend in een ombouwdoos in de wand
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening
- niet mogelijk op buitengevel

170,00

70.52

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN MET DATA-/UTP KABEL INCL.
AFMONTAGE*
- exclusief loze leiding
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- afmontage met data-/utp deksel
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

160,00

70.53

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN MET ALARM KABEL EXCL.
AFMONTAGE*
- exclusief loze leiding
- leiding en alarm kabel eindigend uit de wand
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening
- alarm kabels eindigend bij draaiende delen van gevelen binnenkozijnen t.b.v. het later aanbrengen van
magneetcontacten worden niet verkocht.

95,00

70.54

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN MET GELUID KABEL EXCL.
AFMONTAGE*
- exclusief loze leiding
- standaard geluidkabel 2x1mm2
- leiding en geluid kabel eindigend uit de wand
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

95,00
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st

*APARTE GROEP 2 X 230 VOLT*
- 2 fase / maximaal 7,2kW
- exclusief loze leiding
- inclusief extra groepen in meterkast
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

435,00

Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is):
- kookplaat
- oven
- stoomoven
- overig ____________________
70.59

1,00

st

*APARTE GROEP 3 X 230 VOLT*
- exclusief loze leiding
- inclusief aanpassen meterkast met 3 fase hoofd- en
aardlekschakelaar
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening
- exclusief eventuele kosten van het energiebedrijf
- advies om de meterkast door het energiebedrijf aan te sluiten met
3x25 Ampère

520,00

Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is):
- kookplaat
- oven
- stoomoven
- overig ____________________
70.60

1,00

st

440,00

LICHTPUNTEN

70.7
70.71

*EXTRA AARDLEKSCHAKELAAR IN METERKAST*
- bij uitbreiding elektra installatie elk 4 tal groepen een extra
aardlekschakelaar
- rekening houdend met de reeds aanwezige groepen en
aardlekschakelaars

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT PLAFOND VERLICHTING*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
Opmerking bij betonnen vloeren:
- exacte locatie afhankelijk van het legplan van de betonvloer
- exacte locatie kan dus afwijken van de gewenste locatie
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70.72

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

265,00

70.73

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT ENKEL ROND (SER)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (SERW), zwart (SERZ) of aluminium
geborsteld (SERR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

345,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- exacte locatie afhankelijk van het legplan van de betonvloer
- exacte locatie kan dus afwijken van de gewenste locatie
70.74

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT ENKEL VIERKANT
(SEV)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (SEVW), zwart (SEVZ) of aluminium
geborsteld (SEVR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

345,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- exacte locatie afhankelijk van het legplan van de betonvloer
- exacte locatie kan dus afwijken van de gewenste locatie
70.75

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIM ENKEL MINI
(STEM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (STEMW), zwart (STEMZ) of aluminium
geborsteld (STEMR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
Opmerking bij betonnen vloeren:
- niet toepasbaar bij kanaalplaatvloeren
- exacte locatie afhankelijk van het legplan van de betonvloer
- exacte locatie kan dus afwijken van de gewenste locatie
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st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIM DUBBEL MINI
(STDM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard dubbele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (STDMW), zwart (STDMZ) of aluminium
geborsteld (STDMR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

675,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- niet toepasbaar bij kanaalplaatvloeren
- exacte locatie afhankelijk van het legplan van de betonvloer
- exacte locatie kan dus afwijken van de gewenste locatie
70.77

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIMLESS ENKEL MINI
(STLEM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (STLEMW), zwart (STLEMZ) of aluminium
geborsteld (STLEMR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
- toepassing Trimless alleen bij gladde plafonds, dus niet bij
spack-/spuitwerk

535,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- niet toepasbaar bij kanaalplaatvloeren
- exacte locatie afhankelijk van het legplan van de betonvloer
- exacte locatie kan dus afwijken van de gewenste locatie
70.78

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIMLESS DUBBEL
MINI (STLDM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard dubbele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (STLDMW), zwart(STLDMZ) of aluminium
geborsteld (STLDMR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
- toepassing Trimless alleen bij gladde plafonds, dus niet bij
spack-/spuitwerk

785,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- niet toepasbaar bij kanaalplaatvloeren
- exacte locatie afhankelijk van het legplan van de betonvloer
- exacte locatie kan dus afwijken van de gewenste locatie
70.80

-1,00

st

*MINDERPRIJS VOOR PLAFOND SPOT ENKEL IN
VRIJHANGEND PLAFOND*
- standaard aangeboden zijn spots in betonnen plafonds
- vrijhangend plafond is gips, hout, multiplex, etc. gemonteerd op
een houten regelwerk o.i.d.
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70.81

-1,00

st

*MINDERPRIJS VOOR PLAFOND SPOT DUBBEL IN
VRIJHANGEND PLAFOND*
- standaard aangeboden zijn spots in betonnen plafonds
- vrijhangend plafond is gips, hout, multiplex, etc. gemonteerd op
een houten regelwerk o.i.d.

-220,00

70.83

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT ZONWERING CONTINU SPANNING*
- exclusief zonweringsschakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

185,00

70.84

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT ZONWERING INCL. SCHAKELAAR*
- inclusief zonweringsschakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

310,00

70.85

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT PLAFOND VERLICHTING BUITEN*
- exclusief dubbelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
- in houten buiten plafonds

220,00

70.86

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING BUITEN*
- exclusief dubbelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

220,00

BADKAMERS
Onderstaand afwijkende prijsopgaven voor elektrapunten in de
badkamer(s) en eventueel andere vochtige ruimten.

70.9

70.90

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

275,00

70.91

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL VERTICAAL*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

290,00
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70.92

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL*
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

300,00

70.93

1,00

st

*EXTRA AARDEPUNT*
- t.b.v. extra douchebak, bad, radiator, o.i.d.
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

145,00

70.94

1,00

st

*APARTE GROEP 1 X 230 VOLT*
- exclusief loze leiding
- inclusief extra groep in meterkast
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

520,00

Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is):
- whirlpool
- stoomcabine
- sauna
- overig ____________________
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LIMITERING GARANTIE:
Onderstaand afwijkende prijsopgaven voor elektrapunten in de
badkamer(s) en eventueel andere vochtige ruimten.

90

90.100

Eenheid

1,00

*NIEUW INSPECTIEBELEID NUTSBEDRIJVEN*
Indien door de verkrijger, na oplevering van de woning,
werkzaamheden aan de water- en elektrische installaties worden
verricht, moeten deze voldoen aan de voorwaarden van de
nutsbedrijven. De werkzaamheden moeten door de nutsbedrijven
worden goedgekeurd, tenzij ze worden verricht door een
zogenaamde 'Waarborg installateur'.
De mogelijkheid bestaat dat de nutsbedrijven (met name het
waterleidingbedrijf) bepaalde voorwaarden stellen aan
voorgenoemde werkzaamheden en/of extracontrole- c.q.
keuringskosten in rekening brengen. De verkrijger dient één en
ander zelf met bovengenoemde bedrijven af te stemmen en is
hiervoor zelf verantwoordelijk. Eventuele extra kosten komen voor
rekening van de verkrijger.

90.101

2,00

*LIMITERING WONINGBORG GERANTIE EN VRIJWARING:*
Werkzaamheden, materialen en constructies die niet door of onder
de verantwoordelijkheid van de aannemer zijn verricht/toegepast,
alsmede gebreken en/of schaden die daarvan (in)direct het gevolg
zijn, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de verkrijger.
De verkrijger vrijwaart hiermee de aannemer voor mogelijke
aanspraken van derden en zijn de artikelen 15 en 16 van de
Algemene Voorwaarden bij de koop-/aannemingsovereenkomst niet
van toepassing.
Tevens wordt er geen Woningborg-garantie verstrekt.
Project:

37 Woningen Landgoed de Eendragt te
Zevenhuizen

Projectnummer:

U19023

Bouwnummer:

..............................................................

Naam:

..............................................................

Gedaan te ..................................... d.d. .......................2019
Handtekening:
...............................................

Samen hebben we deze afspraken gemaakt.
De gemaakte afspraken zijn exclusief van toepassing op onze onderling gesloten overeenkomst.
Anderen kunnen hieraan geen rechten ontlenen of aanspraak op doen.
Getoonde kleuren en afbeeldingen kunnen afwijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
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