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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
15 woningen Landgoed de Eendragt Fase III te Zevenhuizen

Geachte Koper,
Van harte gefeliciteerd met de koop van uw woning in het plan 15 woningen Landgoed de Eendragt Fase III te
Zevenhuizen.
Voor u ligt de optielijst omtrent het meer- en minderwerk. U wordt de mogelijkheid geboden om uw woning naar uw
persoonlijke wensen aan te passen.
U heeft al een complete woning gekocht, maar het is mogelijk om uw woning uit te voeren zoals u dat wilt, mits dit
allemaal past binnen de afgegeven bouwvergunning, aan de garantievoorwaarden van Woningborg en ook het
Bouwbesluit voldoet.
Om dit allemaal in goede banen te (bege)leiden zal de kopersadviseur van ThuisinBouwen u waar nodig inspireren
en adviseren om, binnen deze kaders en de grote hoeveelheid aan mogelijkheden die er uiteraard zijn, uw woning
volledig naar uw wens te maken.

COMMUNICATIE |
ThuisinBouwen maakt gebruik van het online portal VolgjeWoning waarvoor u na aankoop van de woning een
inlogcode ontvangt.
Na de aankoop van uw woning wordt u binnen zeer afzienbare tijd uitgenodigd om samen met uw kopersadviseur in
ons inspiratiecentrum uw woonwensen te bespreken en vast te leggen.

GEGEVENS KOPERSADVISEUR EN BEREIKBAARHEID |
De kopersadviseur voor dit project is:
Bezoekadres:
Telefoonnummer:

Lars van ’t Veen
Energieweg 17, 4231 DJ MEERKERK
06 52 66 36 79

SLUITINGSDATA |
Samen met u willen wij er naar streven om de kwaliteit van uw meer- en minderwerkwensen te waarborgen en het
totale proces van de diverse showroomprocedures te bewaken. Om de door u gekozen wijzigingen
correct uit te kunnen voeren en het bouwproces in goede banen te leiden hebben wij een bepaalde verwerkingstijd
nodig.
Dit heeft onder andere te maken met het uitwerken van uw wensen in de meer- en minderwerk offertes en
plattegronden, (lange) levertijden van de benodigde bouwmaterialen en het uitbesteden van de diverse
werkzaamheden aan de onderaannemers en leveranciers.
Om die reden zijn alle keuzemogelijkheden gerelateerd aan een sluitingsdatum. De sluitingsdatum is de uiterste
datum waarop uw getekende opdrachtformulier bij de kopersadviseur in bezit moet zijn.
De concrete sluitingsdata zijn per woningdossier terug te vinden in Volgjewoning. Wij verzoeken u zich aan deze
sluitingsdata te houden, alle overige partijen (aannemer, installateurs, projectshowrooms e.d.) houden ook rekening
met deze data. Zij passen hier hun werkzaamheden en planning op aan.
De kans is zeer reëel dat wanneer wensen / opdrachten die na de aangegeven sluitingsdata bij de kopersadviseur
binnenkomen, niet meer aangenomen / verwerkt worden. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
15 woningen Landgoed de Eendragt Fase III te Zevenhuizen

SLUITINGSDATA |
Wij hanteren verschillende sluitingsdata. Hieronder kunt u lezen welke keuzes hier allemaal onder vallen.

RUWBOUW |
- Het vastleggen van de keuzes en wensen in constructie, gevel en dak;
- vastleggen positie van de woning op de kavel;
- vastleggen keuzes uitbreidingen zoals onder andere:

funderingspalen,

terrasvloeren, uitbouwen, erkers,

luifels, carports, veranda's,

etc.
- vastleggen keuzes gevelonderdelen zoals onder andere: bakstenen, voegwerk(en), raamdorpelstenen,
spekbanden, goot- en dakranddetaillering, gevelkozijnen, gevelbekledingen, gevelstucwerken, regenpijpen,
etc.
- vastleggen keuzes dak-onderdelen zoals onder andere:

dakkapellen,

dakramen,

lichtkoepels / lichtstraten,

dakpannen / rietbedekking,

etc.
- vastleggen sparingen, vloerluiken, e.d. in de begane grond vloer
- vastleggen indeling binnenwanden
- vastleggen rookgaskanaal haard
- vastleggen posities aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur
- vastleggen posities t.b.v. sanitaire toestellen
- vastleggen aansluitpunten W-installaties aan de buitenzijde van de woning
- vastleggen aansluitpunten W-installaties in de vloeren en plafonds van de woning
- vastleggen aansluitpunten E-installaties aan de buitenzijde van de woning
- vastleggen aansluitpunten E-installaties in de vloeren en plafonds van de woning, zoals lichtpunten en
inbouwspots
- vastleggen aansluitpunten E-installaties in de houtskeletbouw binnenwanden van de eerste en tweede
verdieping

AFBOUW |
Het vastleggen van de keuzes in de eindafwerkingen:
- vastleggen keuzes bouwkundige en elektrotechnische voorzieningen t.b.v. tuininrichting
- vastleggen keuzes binnendeurkozijnen
- vastleggen keuzes binnen deuren inclusief beslag
- vastleggen keuzes trappen inclusief hekwerken, muurleuningen, e.d.
- vastleggen keuzes vensterbanken
- vastleggen keuzes plafond- en wandafwerkingen
- vastleggen kleuren aanvullend schilder- en sauswerken binnen
- vastleggen aansluitpunten W-installaties in wanden van de woning
- vastleggen aansluitpunten E-installaties in wanden van de begane grond

TEGELWERK/ SANITAIR |
- vastleggen keuzes vloer- en wandtegelwerken
- vastleggen keuzes sanitaire toestellen

INTERIEUR |
Het vastleggen van de keuze m.b.t.:
- Het aanbrengen van een keramische tegelvloer via ThuisinBouwen in andere ruimten dan de sanitaire ruimten;
- Het aanbrengen van een PVC vloer;
- Het aanbrengen van inzethorren;
- Het aanbrengen van (binnen)zonwering
- Etc.
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Code

Aantal

Eenheid

20

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

HEIWERK

20.110

1,00

stuks

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

€ 780,00

21.10.91

1,00

post

*EXTRA KRUIPLUIK*

€ 435,00

22

UITBREIDINGS MOGELIJKHEDEN
Er wordt een aardwarmtepomp toegepast met een boiler van circa
300 liter. Per woningtype zal een herziene EPC berekening en een
transmissieberekening worden opgesteld, nadat alle opties
uitbreidings- en/of op EPC van invloed zijnde opties zijn gekozen.
T.b.v. de grondboringen voor de warmtebron is er extra capaciteit
opgenomen waardoor bij de meeste uitbreidingen die gekozen
worden, geen verzwaring van de grondboring nodig is.

22.01

1,00

post

*OPTIE TYPE A UITBOUW CA. 4200 x 2400mm*
Uitbouw woonkamer afmeting circa 2.400 x 4.200 mm:

€ 27.400,00

- herberekening / beoordeling door constructeur
- herberekening bouwbesluit (bouwfysische) berekeningen
- aanpassing tekenwerk en berekeningen installateurs
Deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- extra heipalen, e.e.a. conform opgave constructeur;
- een gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- een betonnen verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten
voorzien van bitumineuze dakbedekking en/of EPDMdakbedekking;
- extra gevels en constructieve wanden;
- twee extra geschilderd hardhouten raamkozijn voorzien van
standaard (veiligheids)beslag, geschilderd in de kleur RAL7006;
- vensterbank in de zijgevels;
- uitbreiding vloerverwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;
Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Opmerkingen:
- Vanwege uw keuze uw toekomstige woning uit te breiden worden
de EPC- en warmteverlies berekeningen aangepast. Eventuele
minder- of meerkosten voor de diverse voorzieningen voor het
behalen van de verplichte EPC worden u aangeboden na
ontvangst van deze gewijzigde berekeningen
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
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Code

22.02

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*OPTIE TYPE A VERANDA CA. 2.400 x 7.500 mm I.C.M.
DUBBELE DEUREN*
Het aanbrengen van een veranda van circa 2.400 x 7.500mm,
hoogte bovenkant daktrim ca. 3000mm.

€ 26.970,00

- herberekening / beoordeling door constructeur
Deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- het slaan van extra heipalen, inclusief opstortingen;
- het aanbrengen van twee hardhouten openslaande dubbele
tuindeuren deuren voorzien van standaard veiligheidsbeslag,
geschilderd in de kleur RAL7006
- verrekening van "standaard" gevelkozijnen;
- het aanbrengen van constructieve aanpassingen in de gevel;
- het aanbrengen van drie gelamineerde houten kolommen 180
x180mm, geschilderd in de kleur RAL9001;
- het aanbrengen van houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van;
- bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- western Red Cedar boeiboord, geschilderd in de kleur RAL9001;
- multiplex plafond, geschilderd in de kleur RAL9001;
Bovenstaande is exclusief:
- Onderheide betonnen(terras)vloer
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
22.03

1,00

post

*OPTIE TYPE B UITBOUW CA. 3.700 x7.400 mm*
Uitbouw woonkamer afmeting circa 3.700 x 7.300 mm:

€ 51.740,00

- herberekening / beoordeling door constructeur
- herberekening bouwbesluit (bouwfysische) berekeningen
- aanpassing tekenwerk en berekeningen installateurs
Deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- extra heipalen, e.e.a. conform opgave constructeur;
- een gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- een betonnen verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten
voorzien van bitumineuze dakbedekking en/of EPDMdakbedekking;
- extra gevels en constructieve wanden;
- uitbreiding vloerverwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;
Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Opmerkingen:
- Vanwege uw keuze uw toekomstige woning uit te breiden worden
de EPC- en warmteverlies berekeningen aangepast. Eventuele
minder- of meerkosten voor de diverse voorzieningen voor het
behalen van de verplichte EPC worden u aangeboden na
ontvangst van deze gewijzigde berekeningen
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
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Code

22.04

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*OPTIE TYPE B UITBOUW CA. 1.200 x 4.600 mm*
Uitbouw woonkamer afmeting circa 1.200 x 4.600 mm:

€ 19.020,00

- herberekening / beoordeling door constructeur
- herberekening bouwbesluit (bouwfysische) berekeningen
- aanpassing tekenwerk en berekeningen installateurs
Deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- extra heipalen, e.e.a. conform opgave constructeur;
- een gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- een betonnen verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten
voorzien van bitumineuze dakbedekking en/of EPDMdakbedekking;
- extra gevels en constructieve wanden;
- vensterbank in de zijgevels;
- uitbreiding vloerverwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;
Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Opmerkingen:
- Vanwege uw keuze uw toekomstige woning uit te breiden worden
de EPC- en warmteverlies berekeningen aangepast. Eventuele
minder- of meerkosten voor de diverse voorzieningen voor het
behalen van de verplichte EPC worden u aangeboden na
ontvangst van deze gewijzigde berekeningen
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
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Code

22.05

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*OPTIE TYPE B UITBOUW CA. 1.200 x 4.600 mm I.C.M. PUI MET
OPENSLAANDE DEUREN*
Uitbouw woonkamer afmeting circa 1.200 x 4.600 mm:

€ 21.215,00

- herberekening / beoordeling door constructeur
- herberekening bouwbesluit (bouwfysische) berekeningen
- aanpassing tekenwerk en berekeningen installateurs
Deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- extra heipalen, e.e.a. conform opgave constructeur;
- een gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- een betonnen verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten
voorzien van bitumineuze dakbedekking en/of EPDMdakbedekking;
- extra gevels en constructieve wanden;
- een hardhouten pui met dubbele openslaande deuren en twee
zijlichten, voorzien van standaard (veiligheids)beslag, geschilderd
in de kleur RAL7006;
- inclusief verrekening van de "standaard" gevelkozijnen voorzien
van vast glas;
- uitbreiding vloerverwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;
Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Opmerkingen:
- Vanwege uw keuze uw toekomstige woning uit te breiden worden
de EPC- en warmteverlies berekeningen aangepast. Eventuele
minder- of meerkosten voor de diverse voorzieningen voor het
behalen van de verplichte EPC worden u aangeboden na
ontvangst van deze gewijzigde berekeningen
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
22.06

1,00

post

*OPTIE TYPE B ZOLDER INDELING*
Zolder indeling, deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- een extra slaapkamer op de zolderverdieping;
- een stompe binnendeurkozijn van staal zonder bovenlicht en
fabrieksmatig afgelakt in wit (bij benadering RAL 9010)
- een vlakke stompe deuren, voorzien van honingraatvulling,
afmeting binnendeuren 930 x 2.315 mm, fabrieksmatig afgelakt in
wit (bij benadering RAL 9010)
- een extra Velux dakraam type GGL-SK06 afmeting 114 x 118 cm;
- een elektrische radiator, inclusief enkele wandcontactdoos
- drie extra dubbele wandcontactdozen op 300+ mm vanaf
vloerpeil
- een plafondlichtpunt (in de nok) op een enkele schakelaar
- een extra rookmelder op pendel in de nok
- het aanbrengen van mechanische (WTW) ventilatie
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 8.730,00

Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
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Code

22.07

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*OPTIE TYPE C UITBOUW CA. 3.500 x 7.400mm*
Uitbouw keuken/ eetkamer afmeting circa 3.500 x 7.400 mm:

€ 49.875,00

- herberekening / beoordeling door constructeur
- herberekening bouwbesluit (bouwfysische) berekeningen
- aanpassing tekenwerk en berekeningen installateurs
Deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- extra heipalen, e.e.a. conform opgave constructeur;
- een gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- een betonnen verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten
voorzien van bitumineuze dakbedekking en/of EPDMdakbedekking;
- extra gevels en constructieve wanden;
- uitbreiding vloerverwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;
Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Opmerkingen:
- Vanwege uw keuze uw toekomstige woning uit te breiden worden
de EPC- en warmteverlies berekeningen aangepast. Eventuele
minder- of meerkosten voor de diverse voorzieningen voor het
behalen van de verplichte EPC worden u aangeboden na
ontvangst van deze gewijzigde berekeningen
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
22.08

1,00

post

*OPTIE TYPE C DOORGANG TUSSEN DE WONING BERGING*
- Het aanbrengen van een doorgang tussen de woning en berging,
deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- een constructieve aanpassingen t.b.v. de opening;
- een stompe binnendeurkozijn van staal zonder bovenlicht en
fabrieksmatig afgelakt in wit (bij benadering RAL 9010);
- een vlakke stompe deuren, voorzien van honingraatvulling,
afmeting binnendeuren 930 x 2.315 mm, fabrieksmatig afgelakt in
wit (bij benadering RAL 9010);

€ 2.120,00

Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
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Code

22.09

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*OPTIE TYPE C EXTRA ENSUITE BADKAMER*
Het realiseren van een extra ensuite badkamer i.p.v. slaapkamer 4,
deze optie is inclusief:
- verplaatsen van het binnendeurdeur kozijn en -deur naar de
slaapkamer 2;
- het aanbrengen van extra riolering, warm- en
koudwateraansluitpunten t.b.v. de diverse sanitaire toestellen. De
optietekening is het uitgangspunt voor de indeling van de
badkamer;
- het aanbrengen van een extra afzuigventiel t.b.v. de
mechanische (WTW) installatie in de badkamer;
- het uitbreiden/ aanpassen van de vloerverwarmingsinstallatie;
- het uitbreiden/ aanpassen van de elektrische installatie;

€ 8.295,00

Bovengenoemde optie is exclusief:
- het leveren en aanbrengen van elektrische (handdoek)radiator,
sanitair en tegelwerk. Het (extra) sanitair en tegelwerk zal
separaat in de sanitair- en tegelwerkofferte worden berekend.
Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
22.10

1,00

post

*OPTIE TYPE C ZOLDER INDELING*
Zolder indeling, deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- een extra slaapkamer op de zolderverdieping;
- een stompe binnendeurkozijn van staal zonder bovenlicht en
fabrieksmatig afgelakt in wit (bij benadering RAL 9010)
- een vlakke stompe deuren, voorzien van honingraatvulling,
afmeting binnendeuren 930 x 2.315 mm, fabrieksmatig afgelakt in
wit (bij benadering RAL 9010)
- een extra Velux dakraam type GGL-SK06 afmeting 114x118 cm;
- een elektrische radiator, inclusief enkele wandcontactdoos
- drie extra dubbele wandcontactdozen op 300+ mm vanaf
vloerpeil.
- een plafondlichtpunt (in de nok) op een enkele schakelaar
- een extra rookmelder op pendel in de nok
- het aanbrengen van mechanische (WTW) ventilatie
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 9.350,00

Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
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Code

22.11

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*OPTIE TYPE D UITBOUW CA. 3.500 x 6.150 mm*
Uitbouw keuken/ eetkamer afmeting circa 3.500 x 6.150 mm, dit is
inclusief het aanbrengen van :
- extra heipalen, e.e.a. conform opgave constructeur;
- een gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- een betonnen verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten
voorzien van bitumineuze dakbedekking en/of EPDMdakbedekking;
- extra gevels en constructieve wanden;
- aanpassing t.b.v. het gevelkozijn;
- uitbreiding vloerverwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 47.100,00

Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Opmerkingen:
- Vanwege uw keuze uw toekomstige woning uit te breiden worden
de EPC- en warmteverlies berekeningen aangepast. Eventuele
minder- of meerkosten voor de diverse voorzieningen voor het
behalen van de verplichte EPC worden u aangeboden na
ontvangst van deze gewijzigde berekeningen
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.
22.12

1,00

post

*OPTIE TYPE E UITBOUW CA. 2.400 x 4.200 mm*
Uitbouw woonkamer afmeting circa 3.700 x 7.300 mm, dit is
inclusief het aanbrengen van :
- extra heipalen, e.e.a. conform opgave constructeur;
- een gefundeerde geïsoleerde begane grond vloer voorzien van
dekvloer;
- een betonnen verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten
voorzien van bitumineuze dakbedekking en/of EPDMdakbedekking;
- extra gevels en constructieve wanden;
- een extra hardhouten raamkozijn voorzien van vast glas,
geschilderd in de kleur RAL7006;
- uitbreiding vloerverwarmingsinstallatie;
- mogelijkerwijs uitbreiding van de mechanische (WTW) installatie;
- uitbreiding elektrische installaties;
- verdere afwerkingen gelijk aan basis afwerkingen van de woning
conform technische omschrijving;

€ 26.760,00

Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
Opmerkingen:
- Vanwege uw keuze uw toekomstige woning uit te breiden worden
de EPC- en warmteverlies berekeningen aangepast. Eventuele
minder- of meerkosten voor de diverse voorzieningen voor het
behalen van de verplichte EPC worden u aangeboden na
ontvangst van deze gewijzigde berekeningen
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham
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Code

22.13

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*OPTIE TYPE E DUBBELE DEUREN*
Het leveren en aanbrengen van extra dubbele deuren in de
keuken/eetkamer, inclusief:
- een hardhout gevelkozijn voorzien van dubbel openslaande
deuren, voorzien van standaard beslag, geschilderd in de kleur
RAL7006;
- constructieve aanpassingen in de gevel;

€ 4.095,00

Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
22.14

1,00

post

*OPTIE TYPE E PUI MET OPENSLAANDE DEUREN EN
SIERLIJST*
Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met openslaande
deuren in de keuken/eetkamer, dit inclusief:
- aanpassen van de zijgevel d.m.v. gemetselde "sierlijst" om het
kozijn met de openslaande deuren
- een hardhouten pui met dubbele openslaande deuren en twee
zijlichten, voorzien van standaard (veiligheids)beslag, geschilderd
in de kleur RAL7006;
- constructieve aanpassingen in de gevel;

€ 8.920,00

Het een en ander wordt conform (optie)tekening uitgevoerd.
22.15

1,00

post

*OPTIE TYPE E VERANDA CA. 2.400 x 7.500mm*
Het aanbrengen van een veranda van circa 2.400 x 7.500mm,
hoogte bovenkant daktrim ca. 3.000mm.

€ 23.400,00

- herberekening / beoordeling door constructeur
Deze optie is inclusief het aanbrengen van:
- het slaan van extra heipalen, inclusief opstortingen;
- het aanbrengen van constructieve aanpassingen in de gevel;
- het aanbrengen van drie gelamineerde houten kolommen
180 x180mm, geschilderd in de kleur RAL9001;
- het aanbrengen van houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking en/of EPDM-dakbedekking;
- western Red Cedar boeiboord, geschilderd in de kleur RAL9001 ;
- multiplex plafond, geschilderd in de kleur RAL9001;
Bovenstaande is exclusief:
- Onderheide betonnen(terras)vloer
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.
22.100

1,00

post

*OVERIGE UITBREIDINGEN WONING - OP AANVRAAG*

22.101

1,00

post

*LOCATIE WONING BINNEN MOGELIJKHEDEN VAN HET
KAVELPASPOORT VERPLAATSEN OP DE KAVEL - OP
AANVRAAG*
- Dit zal per situatie bekeken worden.
- Kosten voor het aanpassen van het tekenwerk, zoals
situatietekening en kavelpaspoort.
- Sluitingsdatum gelijk aan sluitingsdatum ruwbouw.

22.115

1,00

post

*ONDERHEID TERRAS - OP AANVRAAG*

€ 355,00

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham
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Code

22.200

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TRAPKAST ONDER 1E VERDIEPINGSTRAP*
- Het realiseren van een trapkast onder de eerste verdiepingstrap,
dit is inclusief het aanbrengen van:
- een extra lichte scheidingswand;
- een stompe binnendeurkozijn van staal zonder bovenlicht en
fabrieksmatig afgelakt in wit (bij benadering RAL 9010);
- een vlakke stompe deuren, voorzien van honingraat vulling.
Afmeting binnendeuren 930 x 2.315 mm, fabrieksmatig afgelakt in
wit (bij benadering RAL 9010);
- een wandlichtpunt geschikt voor armatuur met geïntegreerde
bewegingssensor.

€ 2.540,00

Het één en ander wordt conform tekening uitgevoerd.
22.201

1,00

post

*INDELINGSWIJZIGINGEN - OP AANVRAAG*

22.502

1,00

stuks

*KANAAL OPENHAARD HOUTGESTOOKT
- Het aanbrengen van een dubbelwandig roestvaststaal
rookgaskanaal.
- Inwendig diameter ca. 150mm
- Uitwendig diameter ca. 200mm
- Geïsoleerd
- Beluchting aanbevolen bij een haard met luchtverbruik boven
50m³/uur

€ 6.750,00

22.503

1,00

stuks

*KANAAL GESLOTENHAARD HOUTGESTOOKT
- Het aanbrengen van een dubbelwandig roestvaststaal
rookgaskanaal.
- 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 in
begane grond vloer.

€ 600,00

22.600

1,00

pst

*OPTIE TYPE A WONING UITVOEREN MET EEN RIETEN DAK
IPV PANNEN DAK*
- De kapconstructie van de woning (type A) wordt rietgedekt
opgeleverd i.p.v. een pannen dak
- Inclusief verrekening met pannendak en dakgoten en
hemelwaterafvoeren.
- Inclusief (eventuele) aanpassingen aan de dakconstructie
- Deze optie is exclusief kopergaas.

€ 33.000,00

22.601

1,00

pst

*OPTIE TYPE B WONING UITVOEREN MET EEN RIETEN DAK
IPV PANNEN DAK*
- De kapconstructie van de woning (type B) wordt rietgedekt
opgeleverd i.p.v. een pannen dak
- Inclusief verrekening met pannendak en dakgoten en
hemelwaterafvoeren.
- Inclusief (eventuele) aanpassingen aan de dakconstructie
- Deze optie is exclusief kopergaas.

€ 34.375,00

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

22.602

1,00

pst

*OPTIE TYPE C WONING UITVOEREN MET EEN RIETEN DAK
IPV PANNEN DAK*
- De kapconstructie van de woning (type C) wordt rietgedekt
opgeleverd i.p.v. een pannen dak
- Inclusief verrekening met pannendak en dakgoten en
hemelwaterafvoeren.
- Inclusief (eventuele) aanpassingen aan de dakconstructie
- Deze optie is exclusief kopergaas.

€ 32.940,00

22.603

1,00

pst

*OPTIE TYPE E WONING UITVOEREN MET EEN RIETEN DAK
IPV PANNEN DAK*
- De kapconstructie van de woning (type E) wordt rietgedekt
opgeleverd i.p.v. een pannen dak
- Inclusief verrekening met pannendak en dakgoten en
hemelwaterafvoeren.
- Inclusief (eventuele) aanpassingen aan de dakconstructie
- Deze optie is exclusief kopergaas.

€ 33.000,00

30

KOZIJNEN. RAMEN EN DEUREN

30.101

*GEVELWIJZIGINGEN OP AANVRAAG*

30.3

HOUTEN BINNENKOZIJNEN STOMP

30.332

1,00

st

*BINNENDEURKOZIJN HOUT MET STOMPE DEUR ZONDER
BOVENLICHT I.P.V. STALEN KOZIJN MET STOMPE DEUR
ZONDER BOVENLICHT*
- Het aanpassen van het stalen stompe binnendeurkozijn in een
houten stompe binnendeurkozijn.
- Standaard stompe vlakke boarddeur blijft gehandhaafd
- Binnendeurkozijn worden zonder bovenlicht uitgevoerd, m.a.w.
de wand loopt boven kozijn door.
- Inclusief verrekening standaard stalen stompe binnendeurkozijn
zonder bovenlicht.
- Het houten kozijn en de vlakke boarddeur worden geschilderd/
afgewerkt in de kleur wit (RAL9010).
- Houten binnendeurkozijn wordt voorzien van tochtstrip/ kader
- Inclusief kozijnaftimmeringen met koplatten

€ 590,00

30.333

1,00

stuks

BINNENDEURKOZIJN HOUT MET VERBORGEN
SCHARNIEREN STOMPE VLAKKE BOARDDEUR ZONDER
BOVENLICHT I.P.V. STALEN KOZIJN MET STOMPE VLAKKE
BOARDDEUR ZONDER BOVENLICHT
- Het aanpassen van het stalen stompe binnendeurkozijn in een
houten stompe binnendeurkozijn incl. verborgen scharnieren
- Inclusief verrekening standaard stalen stompe binnendeurkozijn
zonder bovenlicht.
- Standaard stompe vlakke boarddeur blijft gehandhaafd
- Inclusief (in het werk) aanpassen van de scharnier-inkrozingen in
zowel houten binnendeurkozijn als binnendeur t.b.v. de
verborgen scharnieren
- Houten binnendeurkozijn wordt voorzien van tochtstrip/ kader
- Binnendeurkozijn worden zonder bovenlicht uitgevoerd, m.a.w.
de wand loopt boven kozijn door.
- Binnendeurkozijn en vlakke boarddeur worden afgewerkt in de
kleur wit (RAL 9010)

€ 855,00

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham

Datum: 27 oktober 2020
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Code

Aantal

Eenheid

30.4
30.441

Prijzen incl. BTW

STALEN BINNENKOZIJNEN - SCHUIF
1,00

st

30.5
30.502

Omschrijving

*STOMP STALEN SCHUIDEURKOZIJN IN DE WAND - ENKELE
DEUR*
- het aanbrengen van een stalen enkel schuifdeurkozijn in de wand
van het merk: Andusta, model: R01-R61, in de kleur RAL 9010,
zonder bovenlicht inclusief:
- vlakke stompe boarddeur, afmeting 930 x 2.315mm in de kleur
RAL 9010
- 2 schuifkommen LB41, kleur: mat RVS
- inclusief voorzien van een soft close systeem

€ 3.125,00

BINNENDEUREN STOMP
1,00

st

30.590

"STANDAARD" BINNEN(BOARD)DEUREN AANPASSEN NAAR
BINNENDEUR MET SPAANVULLING
- Het leveren en aanbrengen van de stompe volspaan(binnen)deur
in plaats van de "standaard" stompe boarddeur.

€ 125,00

*LUXE (STOMPE) WEEKAMP BINNENDEUREN -OP
AANVRAAG-*
Het leveren, aanbrengen van een luxe binnendeur van Weekamp
i.p.v. standaard stompe boarddeur:
- Fabricaat: Weekamp, type WK........... (stomp),
- Inclusief montage (standaard) binnendeurbeslag;
- Inclusief verrekening t.o.v. standaard stompe boardbinnendeur;
- De deur wordt in de kleur wit (ca. RAL9010) afgelakt
Locatie:
- Begane grond: ...............................................................
- Eerste verdieping: ........................................................
- Tweede verdieping: .....................................................
In ons inspiratiecentrum hebben wij kleine greep vanuit het brede
assortiment aan luxe binnendeuren van Weekamp Deuren staan.
Via www.weekampdeuren.nl/nl/binnendeuren kunt u het gehele
assortiment aan binnendeuren bekijken.
Graag ontvangen wij van u de deurcode van de luxe binnendeur die
u wenst, vervolgens zullen wij u hiervan een prijsopgave doen
toekomen.

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

GARNITUUR BINNENDEUREN
Standaard aluminium binnendeurbeslag:
Atlanta | Marseille | Stockholm | Vitoria

30.6

Standaard voorzien van rozetschild

30.600

1,00

st

30.61

Afbeelding Atlanta

Afbeelding Marseille

Afbeelding Vitoria

Afbeelding Stockholm

*GARNITUUR KAST*
- Leveren en aanbrengen van standaard garnituur type kastslot.

€ 40,00

LUXE GARNITUUR BINNENDEUREN WONINGTYPE A, C & E

30.610

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD001-VD012 RVS ROND*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD001 t/m VD012 (RVS Rond rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

30.611

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD001-VD012 RVS VIERKANT*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD001 t/m VD012 (RVS Vierkant
rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 600,00

€ 1.040,00

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham

Datum: 27 oktober 2020
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.612

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD041-VD045 RVS VIERKANT*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD041 t/m VD045 (RVS Vierkant
rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 1.340,00

30.613

1,00

st

*TOESLAG GARNITUUR VD061 RVS VIERKANT*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD061 (RVS Rond rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 820,00

30.614

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD021-VD022 RETRO MAT CHROOM*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD021 / VD022 (Retro Mat Chroom).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 825,00

30.615

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD028-VD029 RETRO NIKKEL
GLANS*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD028 / VD029 (Retro Nikkel Glans).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 825,00

30.616

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD031-VD032 ZWART*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD031 & VD032 (zwart, rond rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 470,00

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham
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Code

30.617

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

won

*TOESLAG GARNITUUR VD033 ZWART*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD033 (zwart, rond rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

30.62

Prijzen incl. BTW

€ 275,00

GARNITUUR BINNENDEUREN WONINGTYPE B & D
€ 660,00

30.620

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD001-VD012 RVS ROND*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD001 t/m VD012 (RVS Rond rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

30.621

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD001-VD012 RVS VIERKANT*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD001 t/m VD012 (RVS Vierkant
rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 1.150,00

30.622

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD041-VD045 RVS VIERKANT*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD041 t/m VD045 (RVS Vierkant
rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 1.495,00

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham

Datum: 27 oktober 2020
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.623

1,00

st

*TOESLAG GARNITUUR VD061 RVS VIERKANT*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD061 (RVS Rond rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 935,00

30.624

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD021-VD022 RETRO MAT CHROOM*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD021 / VD022 (Retro Mat Chroom).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 905,00

30.625

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD028-VD029 RETRO NIKKEL
GLANS*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD028 / VD029 (Retro Nikkel Glans).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 905,00

30.626

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD031-VD032 ZWART*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD031 & VD032 (zwart, rond rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 510,00

Optielijst ThuisinBouwen
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Code

30.627

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

won

*TOESLAG GARNITUUR VD033 ZWART*
- Het op alle binnendeuren in de gehele woning aanbrengen van
het binnendeur beslag type VD033 (zwart, rond rozet).
- Inclusief verrekening met "standaard" binnendeurbeslag Vitoria
- prijsopgave voor de gehele woning, uitganspunt is de basis
woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- onze kopersadviseur inventariseert uw keuze

€ 300,00

METALEN BINNENKOZIJNEN – SKYGATE

30.7
30.700

Prijzen incl. BTW

1,00

st

*ENKELE DEUR HOOG 2.315MM*
- Leveren en aanbrengen van een stalen taatsdeur met een
afmeting van circa 930x2315mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- standaard wand en afwerking boven de deur
- draairichting conform tekening

€ 3.160,00

Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
30.701

1,00

st

*ENKELE DEUR HOOG 2578MM*
- Leveren en aanbrengen van een stalen taatsdeur met een
afmeting van circa 930x2578mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- houten bevestigingslat tegen plafond kleur wit
- draairichting conform tekening

€ 3.440,00

Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
30.703

1,00

st

*DUBBELE DEUR HOOG 2315MM*
- Leveren en aanbrengen van stalen dubbele taatsdeuren met een
afmeting van circa 1859x2315mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- standaard wand en afwerking boven de deur
- draairichting conform tekening

€ 4.845,00

Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld

Optielijst ThuisinBouwen
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Code

30.704

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*DUBBELE DEUR HOOG 2578MM*
- Leveren en aanbrengen van stalen dubbele taatsdeuren met een
afmeting van circa 1859x2578mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- houten bevestigingslat tegen plafond kleur wit
- draairichting conform tekening

€ 5.395,00

Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
30.706

1,00

st

*VAST PANEEL BREED CIRCA 459MM*
- Leveren en aanbrengen van een stalen paneel/zijlicht met een
breedte van circa 459mm inclusief:
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel gelijk aan gekozen deur

€ 2.560,00

Opmerking:
- optie alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde Skygate
deuropties
30.707

1,00

st

*VAST PANEEL BREED CIRCA 918MM*
- Leveren en aanbrengen van een stalen paneel/zijlicht met een
breedte van circa 918mm inclusief:
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel gelijk aan gekozen deur

€ 2.630,00

Opmerking:
- optie alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde Skygate
deuropties

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham
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Code

Aantal

Eenheid

32

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

TRAPPEN EN BALUSTRADEN
Onderstaande onderdelen zijn te zien in het inspiratiecentrum van
ThuisinBouwen

32.200

1,00

trap

*VUREN HOUTEN VERDIEPINGSTRAP DICHT I.P.V. OPEN*
De "standaard" vuren houten verdiepingstrap voorzien van
stootborden in mdf dik 12mm.

€ 490,00

Schilderwerk:
- vuren traptreden en stootborden worden gegrond en niet
geschilderd, aangezien deze bedoeld zijn om te bekleden met
nader te bepalen afwerking
32.201

1,00

trap

*TRAPTREDEN VOORZIEN VAN ZWARTE STRIP (1 PER
TREDE)*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van 1 zwarte antislip strip
per trede inclusief:
- infrezing traptreden
- losse levering bij standaard vuren houten trappen

€ 660,00

Keuze uit:
- doorlopend
- niet doorlopend
Opmerking:
- prijs per trap
32.202

1,00

trap

*TRAPTREDEN VOORZIEN VAN ZWARTE STRIP (2 PER
TREDE)*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van 2 zwarte antislip
strippen per trede inclusief:
- infrezing traptreden
- losse levering bij standaard vuren houten trappen

€ 1.215,00

Keuze uit:
- doorlopend
- niet doorlopend
Opmerking:
- prijs per trap
32.203

1,00

trap

*TRAPTREDEN VOORZIEN VAN RVS STRIP (1 PER TREDE)*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van 1 RVS antislip strip
per trede inclusief:
- infrezing traptreden
- lengte antislip strip 700mm
- losse levering bij standaard vuren houten trappen

€ 1.015,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.204

1,00

trap

*TRAPTREDEN VOORZIEN VAN RVS STRIP (2 PER TREDE)*
- Toeslag voor het leveren en aanbrengen van 2 RVS antislip
strippen per trede inclusief:
- infrezing traptreden
- lengte antislip strip 700mm
- losse levering bij standaard vuren houten trappen

€ 1.925,00

Opmerking:
- prijs per trap

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham
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Code

32.221

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

trap

*MUURLEUNINGEN TYPE ZWART STAAL Ø27MM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een muurleuning type
zwart staal Ø27mm inclusief:
- aangelaste leuningdragers

€ 1.140,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.222

1,00

trap

*MUURLEUNINGEN TYPE RVS Ø42MM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een muurleuning type
RVS Ø42mm inclusief:
- aangelaste leuningdragers

€ 1.055,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.231

1,00

m1

*STANDAARD HEKWERK MET ZWARTE SPIJLEN Ø12MM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type
standaard met spijlen staal Ø12mm kleur zwart.

€ 310,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" spijlen
32.232

1,00

m1

*STANDAARD HEKWERK MET ZWARTE SPIJLEN VIERKANT
12MM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type
standaard met spijlen staal vierkant 12x12mm kleur zwart.

€ 355,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" spijlen
32.240

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 1*
- Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 1
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type MA60 afmeting 60x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type CC afmeting 45x45mm
- spil type CC afmeting 90x90mm
- kopafwerking type CS
- extra schilderwerk

€ 735,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 60x67mm

Optielijst ThuisinBouwen
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Code

32.241

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 2*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 2
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type MA60 afmeting 60x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type AS afmeting 20x67mm
- spil afmeting 90x90mm
- kopafwerking type AS
- extra schilderwerk

€ 445,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 60x67mm
32.242

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 3*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 3
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel afmeting 43x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type RVS Ø18mm
- spil afmeting 90x90mm
- kopafwerking type MA
- extra schilderwerk

€ 470,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type RH afmeting 43x67mm
32.243

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 4*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 4
inclusief:
- uitvoering in hout afwerking monocoat
- bovenregel type MA60 afmeting 60x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type SP 6002
- spil type SP 6002
- extra schilderwerk

€ 470,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 60x67mm
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Code

32.244

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 5*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 5
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel afmeting 43x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type TV afmeting 20x38mm
- spil afmeting 90x90mm
- extra schilderwerk

€ 355,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type RH afmeting 43x67mm
32.245

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 6*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 6
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type MA67 afmeting 67x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type KE afmeting 45x45mm
- spil type KE afmeting 90x90mm
- kopafwerking bol + deksel
- extra schilderwerk

€ 670,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 67x67mm
32.246

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 7*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 7
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type AD afmeting 43x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type JB Ø45mm
- spil type JB afmeting 90x90mm
- kopafwerking type AB aangedraaide bol
- extra schilderwerk

€ 575,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type AD afmeting 43x67mm
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Code

32.247

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 8*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 7
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type MA60 afmeting 60x67mm
- onderregel afmeting 38x60mm
- spijlen type BA afmeting 20x50/90mm
- spil type BA afmeting 90x90mm
- kopafwerking type JC
- extra schilderwerk

€ 695,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 60x67mm
32.250

1,00

m1

*DICHTE WAND BIJ TRAPGAT*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen dichte wand hoog 1.000
mm bij trapgat inclusief:
- opbouw houten regelwerk met gipsplaten
- standaard behangklare afwerking

€ 195,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter wand
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
32.260

1,00

m1

*GLAZEN VIDE HEK*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen glazen vide hekwerk
conform inspiratiecentrum Thuisinbouwen.

€ 3.650,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- inclusief verrekening met "standaard" traphek
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Code

Aantal

Eenheid

33

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

DAKBEDEKKING

33.201

1,00

stuks

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

€ 1.915,00

33.202

1,00

stuks

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

€ 2.005,00

33.203

1,00

stuks

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

€ 1.790,00

33.204

1,00

stuks

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

€ 1.885,00

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 onder de nok
door vogels tegen. Het voordeel van kopergaas is dat het mee
kleurt met het rieten dak en is daardoor nagenoeg onzichtbaar.
- Niet van toepassing bij de pannendaken en woning type D

€ 1.190,00
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Code

Aantal

Eenheid

35

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

NATUUR- EN KUNSTSTEEN
Onderstaande onderdelen zijn te zien in het inspiratiecentrum van
ThuisinBouwen

35.0
35.000

MARMERCOMPOSIET
1,00

m1

*BIANCO C | STANDAARD VENSTERBANK EXTRA*
Leveren en aanbrengen van een extra standaard Bianco C
vensterbank inclusief:
- uitvoering marmercomposiet Bianco C
- afgewerkte koppen

€ 110,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.001

1,00

m1

*TOESLAG BEIGE MI I.P.V. STANDAARD BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Beige MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 35,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.002

1,00

m1

*TOESLAG HARDSTEEN MI I.P.V. STANDAARD BIANCO C *
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Hardsteen MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 35,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.003

1,00

m1

*TOESLAG GRIGIO MI I.P.V. STANDAARD BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Grigio MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 40,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.004

1,00

m1

*TOESLAG TITANO MI I.P.V. STANDAARD BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Titano MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 40,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.005

1,00

m1

*TOESLAG POLARE MI I.P.V. STANDAARD BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Polare MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 50,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.1
35.100

NATUURSTEEN
1,00

m1

*TOESLAG LIMESTONE I.P.V. STANDAARD BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Limestone
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 85,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
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Code

35.101

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

m1

*TOESLAG HARSTEEN GEZOET I.P.V. BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Hardsteen gezoet
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 95,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.102

1,00

m1

*TOESLAG NERO ASSOLUTO GEZOET I.P.V. STANDAARD
BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Nero Assoluto
gezoete vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 140,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.103

1,00

m1

*TOESLAG NERO ASSOLUTO GEPOLIJST I.P.V. STANDAARD
BIANCO C*
- Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Nero Assoluto
gepolijste vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 150,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.200

1,00

m1

*TOESLAG MDF VENSTERBANK RECHT I.P.V. STANDAARD
BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van MDF geschilderde
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 95,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.201

1,00

m1

*TOESLAG MDF VENSTERBANK MET DUIVENJAGER
PROFILERING I.P.V. STANDAARD BIANCO C*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van MDF geschilderde
vensterbanken met duivenjager profilering in plaats van Bianco C.

€ 160,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter vensterbank
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

40

STUKADOORWERK

40.0

STUKADOORWERK WANDEN

40.001

1,00

m2

*BINNENWANDEN AFWERKEN MET GLAD PLEISTERWERK
(SAUSKLAAR)*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van glad pleisterwerk
("sausklaar") op de binnenwanden.

€ 25,00

Wat is glad pleisterwerk stucwerk?
- Glad pleisterwerk wordt ook wel sausklaar stucwerk genoemd. Dit
is een zeer goed afgewerkte gestucte ondergrond, die vrijwel vrij
is van oneffenheden. Doordat de ondergrond mooi egaal is, kan
er gesausd worden wanneer het gestucte oppervlak droog is. Eén
en ander conform oppervlaktebeoordelingscriteria
stukadoorswerk binnen van Technisch Bureau Afbouw (TBA)
groep 1.
Opmerkingen:
- prijs is per m2 bruto wandoppervlakte
- beperkte garantie op krimp- en/of zetscheuren
- exclusief sauswerk
- deze optie wordt u geadviseerd bij wandafwerkingen met latex
- voordat de schilder zijn werkzaamheden gaat verrichten dient hij
alle wanden te controleren en eventueel na te behandelen, zoals
bijvoorbeeld schuren
40.010

1,00

m2

*WANDEN VOORZIEN VAN GLAS(RENO)VLIES BEHANG INCL.
SAUSWERK IN DE KLEUR RAL9010*
- Het op de binnenwanden aanbrengen van glas(reno)vlies behang
aangebracht en geschilderd in RAL 9010.
- Inclusief de voorbewerking van de behangklare wanden zoals het
vullen van kleine gaatjes en het licht opschuren van de wanden

€ 45,00

Opmerkingen:
- prijs is per m2 bruto wandoppervlakte
- beperkte garantie op wanden vrij van verkleuring en krimp- en/of
zetscheuren
- keuze type glas(reno)vlies behang in Inspiratiecentrum
ThuisinBouwen
40.011

1,00

m2

*HET SAUZEN VAN DE WANDEN MET LATEX IN DE KLEUR
RAL9010*
Toeslag voor het sausen van de wanden met latex in de kleur RAL
9010.

€ 25,00

Opmerkingen:
- prijs is per m2 bruto wandoppervlakte
- keuze optie alleen mogelijk in combinatie met optie: 40.001
40.012

1,00

m2

*WANDEN SAUZEN MET LATEX IN EEN ANDERE RALKLEUR*
Toeslag voor het sauzen van de wanden met latex in een andere
RAL-kleur dan RAL9010.

€ 5,00

Opmerkingen:
- prijs is per m2 bruto wandoppervlakte
- keuze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie:
40.001, 40.010, 40.011
- Kleuren zoals bijvoorbeeld zwart (donkere kleuren) / goud /
metallic o.i.d., welke pas na meerdere keren dekkend zijn, zijn
hiervan uitgesloten en derhalve op aanvraag.
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Code

Aantal

Eenheid

40.1
40.100

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

STUKADOORWERK PLAFOND
1,00

m2

*PLAFOND SPUITWERK VERVALLEN | GEEN VERREKENING*
Vervallen van het standaard spuitwerk (spack) kleur wit op de
plafonds.
Opmerkingen:
- keuze optie alleen mogelijk per woonlaag
- gipsplaten plafonds worden geschroefd en verder niet afgewerkt
- betonnen plafonds zijn GEEN schoonwerk en worden indien
noodzakelijk plaatselijk hersteld
- betonnen platen kunnen ten opzichte van elkaar wisselen en
tevens worden de V-naden niet (meer) dicht gezet

40.102

1,00

m2

*PLAFOND AFWERKEN MET GLAD PLEISTERWERK
(SAUSKLAAR)*
Toeslag voor afwerken van de plafonds met glad (sausklaar)
pleisterwerk i.p.v. structuur spuitwerk.

€ 30,00

Wat is glad (sausklaar) pleisterwerk stucwerk?
- Glad pleisterwerk wordt ook wel sausklaar stucwerk genoemd. Dit
is een zeer goed afgewerkte gestucte ondergrond, die vrij is van
oneffenheden. Doordat de ondergrond mooi egaal is, kan er
gesausd worden wanneer het gestucte oppervlak droog is. Eén
en ander conform oppervlaktebeoordelingscriteria
stukadoorswerk binnen van Technisch Bureau Afbouw (TBA)
groep 1.
Opmerkingen:
- prijs is per m2 bruto wandoppervlakte
- beperkte garantie op krimp- en/of zetscheuren
- exclusief sauswerk
- deze optie wordt u geadviseerd bij plafondafwerkingen met latex
- voordat de schilder zijn werkzaamheden gaat verrichten dient hij
alle wanden te controleren en eventueel na te behandelen, zoals
bijvoorbeeld schuren
40.110

1,00

m2

*PLAFOND SAUZEN MET LATEX IN DE KLEUR RAL9010*
Toeslag voor plafond sauzen met latex in de kleur wit RAL9010.

€ 25,00

Opmerkingen:
- prijs is per m2 bruto plafondoppervlakte
- keuze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 40.102
40.111

1,00

m2

*PLAFOND SPUITEN MET LATEX IN EEN ANDERE RALKLEUR*
Toeslag voor plafond sauzen met latex in een andere RAL-kleur
dan RAL9010

€ 5,00

Opmerkingen:
- prijs is per m2 bruto plafondoppervlakte
- keuze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie:
40.102 i.c.m. 40.110
- Kleuren zoals bijvoorbeeld zwart (donkere kleuren) / goud /
metallic o.i.d., welke pas na meerdere keren dekkend zijn, zijn
hiervan uitgesloten en derhalve op aanvraag.
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Aantal

Eenheid

47
47 .101

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

KEUKENINRICHTING
1,00

post

KEUKEN PLAATSEN VOOR OPLEVERING DOOR
PROJECTLEVERANCIER
Om elke verkrijger de mogelijkheid te bieden de keuken conform
zijn of haar specifieke eisen en wensen te laten uitvoeren, wordt in
de woning geen standaard keuken aangebracht. De op de
tekeningen aangegeven keukenopstelling is slechts als
interieursuggestie bedoeld.
De volgende keukenleverancier is voor u geselecteerd:
KeukenVision (hierna: keukenleverancier)
Mijlweg 83
3316 BE DORDRECHT
T: 078 - 618 38 88





Aansluitpunten worden aangepast volgens het keukeninstallatieschema van de keukenleverancier;
Verplaatsen en/of extra installatie aansluitpunten worden
in de offerte van de keukenleverancier verwerkt.
De keukenleverancier verzorgt de keukenofferte, levering,
montage, oplevering en aansluitingen.
De keuken en montage wordt volledig gefactureerd door
de keukenleverancier, de additionele kosten t.b.v. extra
installatie wordt gefactureerd door ThuisinBouwen. Deze
kosten zullen worden opgenomen in een meer- en
minderwerk offerte.
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Aantal

Eenheid

51

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

RIOLERING, WATER en GASINSTALLATIES

51.100

1,00

stuks

*EXTRA AFGEDOPTE AANLSUITING KOUDWATER*
- Extra afgedopte aansluitpunten:
- 1x koudwater
- Ruimte: _________________________________

€ 170,00

51.101

1,00

stuks

*EXTRA AFGEDOPTE AANSLUITING WARMWATER*
- Extra afgedopte aansluitpunten:
- 1x warmwater
- Ruimte: _________________________________

€ 170,00

51.102

1,00

stuks

*EXTRA AFGEDOPTE RIOLERINGSAFVOER Ø 75 mm*
- Extra afgedopte aansluitpunten:
- 1x rioleringsafvoer Ø 75 mm
- Ruimte: _________________________________

€ 220,00

51.103

1,00

stuks

*EXTRA AFGEDOPTE AANSLUITING KOUDWATER,
WARMWATER EN AFVOER Ø 75mm*
- Extra afgedopte aansluitpunten:
- 1x koudwater
- 1x warmwater
- 1x rioleringsafvoer Ø 75 mm
- Ruimte: _________________________________

€ 320,00

Opmerking t.b.v. de opties 51.100, 51.101, 51.102 en 51.103:
- De leidingen worden op ca. 150 mm boven de vloer afgedopt.
- De waterleidingen worden door de loodgieter d.m.v. lucht
afgeperst volgens de geldende voorschriften.
- De waterleidingen worden niet gevuld met water, omdat de
mogelijkheid bestaat dat het nog lang kan duren voordat de
woning na oplevering bewoond wordt en of deze voorzieningen
überhaupt in gebruik worden genomen.
- Tevens wordt hierdoor voorkomen dat langdurig stilstaand water
zich in de installatie bevindt, waardoor er een grotere kans op
legionella ontstaat.
- Vóór ingebruikname van de waterinstallatie zal de installatie
opnieuw afgeperst moeten worden. Voordat de waterinstallatie in
gebruik wordt genomen, moeten de leidingen ca. 15 minuten
worden doorgespoeld.
NB. ThuisinBouwen is niet verantwoordelijk voor werkzaamheden
die na oplevering in eigen beheer worden uitgevoerd o.b.v.
bovengenoemde (voorbereidende) werkzaamheden.
51.104

1,00

stuks

*BUITENKRAAN VORSTVRIJ*
- Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel
en opbouw-gevelplaat.
- Kraan met zelf hevelende en vorstvrije uitvoering.
- Inclusief (verplichte) afsluiter in de meterkast
- Excl. afvoerput.

€ 680,00

Locatie volgens tekening
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Code

53.105

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

stuks

*UITSTORTGOOTSTEEN (KOUDWATER / STAAL)*
- Het aanbrengen van een uitstortgootsteen
- materiaal: plaatstaal Alape Stahlform.
- inclusief koud wateraansluiting en kraan.
- inclusief afvoer
- inclusief emmerrek

€ 1.560,00

ruimte: ____________________
Locatie volgens tekening
53.106

1,00

stuks

*UITSTORTGOOTSTEEN (KOUD- & WARMWATER / STAAL)*
- Het aanbrengen van een uitstortgootsteen
- materiaal: plaatstaal Alape Stahlform.
- inclusief koud wateraansluiting en kraan.
- inclusief afvoer
- inclusief emmerrek

€ 2.100,00

ruimte: ____________________
Locatie volgens tekening
53.107

1,00

stuks

*UITSTORTGOOTSTEEN (KOUDWATER / KERAMISCH)*
- Het aanbrengen van een uitstortgootsteen
- materiaal: keramisch Sphinx 300
- inclusief koud wateraansluiting en kraan.
- inclusief afvoer
- inclusief emmerrek

€ 1.700,00

ruimte: ____________________
Locatie volgens tekening
53.108

1,00

stuks

*UITSTORTGOOTSTEEN (KOUD & WARMWATER /
KERAMISCH)*
- Het aanbrengen van een uitstortgootsteen
- materiaal: keramisch Sphinx 300
- inclusief koud- en warm wateraansluiting en mengkraan.
- inclusief afvoer
- inclusief emmerrek

€ 2.100,00

ruimte: ____________________
Locatie volgens tekening
51.201

1,00

stuks

*LEVERING WATERONTHARDER BOSHUIS IQUALQ DUO 200*
- Levering waterontharder Boshuis iQualQ Duo 200
Waterontharder
- Inclusief zoutvat
- Jaarverbruik water 400 m3 per jaar.
- Gemiddeld voor een gezin bestaande uit 3 tot 4 personen.
- Gemiddeld jaarverbruik water 44 m3 per persoon.
- Opstelling in de meterkast zoals gepresenteerd in het
inspiratiecentrum van ThuisinBouwen.

€ 1.775,00
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Omschrijving

Prijzen incl. BTW

51.202

1,00

stuks

*LEVERING WATERONTHARDER BOSHUIS IQUALQ DUO 400*
- Levering waterontharder Boshuis iQualQ Duo 400
Waterontharder
- Inclusief zoutvat
- Jaarverbruik water 400 m3 per jaar.
- Gemiddeld voor een gezin bestaande uit min. 5 personen.
- Gemiddeld jaarverbruik water 44 m3 per persoon.
- Opstelling in meterkast zoals gepresenteerd in het
Inspiratiecentrum van ThuisinBouwen.

€ 1.935,00

51.203

1,00

stuks

*MONTAGE WATERONTHARDER BOSHUIS IQUALQ DUO 200/
400*
- Montage waterontharder Boshuis iQualQ Duo 200 / 400;
- montage waterontharder in de meterkast (zoals opstelling in
Inspiratiecentrum ThuisinBouwen).
- spoelwaterafvoer aanbrengen tot in kruipruimten.
- aanbrengen van een enkele (opbouw) wandcontactdoos in de
meterkast
- Meten en inregelen waterontharder.

€ 570,00

- 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 m.b.t. uw keuzes voor het
tegelwerk en sanitair zult u door ons worden uitgenodigd voor
een afspraak in ons Inspiratiecentrum
- Onze adviseur verzorgt na deze afspraak tijdig voor de offerte
met een bijbehorende sanitair tekening;
- Wijzigingen en uitbreidingen van het sanitair zijn mogelijk mits
tijdig aangegeven;
- In de basisafwerking van uw woning is geen sanitair en tegelwerk
opgenomen. Hiervoor is een stelpost opgenomen, zoals deze
genoemd staat in de Technische Omschrijving.
- De verrekening van deze stelpost zal plaatvinden op het
afrekeningsoverzicht van het totale meer- en minderwerk.
- Bouwkundige wijzigingen n.a.v. de sanitair tekeningen worden
verwerkt in de sanitair en tegelwerkofferte;
- Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bekend zijn kunnen
helaas niet verwerkt worden.
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53.101a

Aantal

-1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TYPE A, B & E CASCO UITVOEREN TOILETTEN EN
BADKAMER(S)*
Minderprijs voor het vervallen van de in de
aannemingsovereenkomst opgenomen tegelwerken en sanitaire
installaties.

€ -12.150,00

- Als u kiest voor het vervallen van tegelwerken en sanitaire
installaties (casco) in de toilet(ten) en badkamer(s) moet u zelf na
oplevering zorg dragen voor de aankoop en (waterdichte)
montage van tegelwerk en sanitair. Bij de keuze voor casco is de
regeling ‘Limitering Garantie’ van Woningborg voor de vervallen
onderdelen van toepassing (zie 90.100 en 90.101). U ontvangt
een casco verklaring voor het minderwerk en de kopers
informatiefolder minderwerk van Woningborg ter ondertekening.
Hoe worden de toilet(ten) en badkamer(s) casco uitgevoerd:
- dekvloer in de badkamer vervalt
- dekvloer in het toilet wordt aangebracht
- stucwerk op de wanden vervalt, er worden geen reparaties
uitgevoerd, geen neggekanten afgewerkt of sleuven en gaten
dichtgezet
- (voorzet)wanden worden niet aangebracht
- Om-timmering van koven en/of standleidingen vervalt
- wand- en vloertegelwerk inclusief toebehoren vervalt
- binnendeurdorpel(s) vervalt
- plafondafwerking wordt standaard uitgevoerd conform de
Technische Omschrijving
- rioolafvoeren worden aangebracht uit de vloer voor de wand op
de positie conform de tekening
- warm- en koud water (beide 1 keer) komt op een door het
bouwbedrijf te bepalen positie de ruimte binnen
- vloerverwarmingsleiding (indien van toepassing) wordt als enkele
lus in de badkamer aangebracht
- elektrische radiator (indien van toepassing) komt te vervallen, het
elektrische aansluitpunt wordt aangebracht conform de tekening
- ventilatieventiel wordt afgemonteerd op de wand of het plafond.
- elektramateriaal wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden
DEELS CASCO IS NIET MOGELIJK
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 de offerte Koperskeuze ruwbouw:
Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij ThuisinBouwen
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.
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Code

53.101b

Aantal

-1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TYPE C CASCO UITVOEREN TOILETTEN EN BADKAMER(S)*
Minderprijs voor het vervallen van de in de
aannemingsovereenkomst opgenomen tegelwerken en sanitaire
installaties.
- Als u kiest voor het vervallen van tegelwerken en sanitaire
installaties (casco) in de toilet(ten) en badkamer(s) moet u zelf na
oplevering zorg dragen voor de aankoop en (waterdichte)
montage van tegelwerk en sanitair. Bij de keuze voor casco is de
regeling ‘Limitering Garantie’ van Woningborg voor de vervallen
onderdelen van toepassing (zie 90.100 en 90.101). U ontvangt
een casco verklaring voor het minderwerk en de kopers
informatiefolder minderwerk van Woningborg ter ondertekening.

€ -9.100,00

Hoe worden de toilet(ten) en badkamer(s) casco uitgevoerd:
- dekvloer in de badkamer vervalt
- dekvloer in het toilet wordt aangebracht
- stucwerk op de wanden vervalt, er worden geen reparaties
uitgevoerd, geen neggekanten afgewerkt of sleuven en gaten
dichtgezet
- (voorzet)wanden worden niet aangebracht
- omtimmering van koven en/of standleidingen vervalt
- wand- en vloertegelwerk inclusief toebehoren vervalt
- binnendeurdorpel(s) vervalt
- plafondafwerking wordt standaard uitgevoerd conform de
Technische Omschrijving
- rioolafvoeren worden aangebracht uit de vloer voor de wand op
de positie conform de tekening
- warm- en koud water (beide 1 keer) komt op een door het
bouwbedrijf te bepalen positie de ruimte binnen
- vloerverwarmingsleiding (indien van toepassing) wordt als enkele
lus in de badkamer aangebracht
- elektrische radiator (indien van toepassing) komt te vervallen, het
elektrische aansluitpunt wordt aangebracht conform de tekening
- ventilatieventiel wordt afgemonteerd op de wand of het plafond.
- elektramateriaal wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden
DEELS CASCO IS NIET MOGELIJK
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 de offerte Koperskeuze ruwbouw:
Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij ThuisinBouwen
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.
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Code

53.101c

Aantal

-1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TYPE D CASCO UITVOEREN TOILETTEN EN BADKAMER(S)*
Minderprijs voor het vervallen van de in de
aannemingsovereenkomst opgenomen tegelwerken en sanitaire
installaties.
- Als u kiest voor het vervallen van tegelwerken en sanitaire
installaties (casco) in de toilet(ten) en badkamer(s) moet u zelf na
oplevering zorg dragen voor de aankoop en (waterdichte)
montage van tegelwerk en sanitair. Bij de keuze voor casco is de
regeling ‘Limitering Garantie’ van Woningborg voor de vervallen
onderdelen van toepassing (zie 90.100 en 90.101). U ontvangt
een casco verklaring voor het minderwerk en de kopers
informatiefolder minderwerk van Woningborg ter ondertekening.

€ -10.900,00

Hoe worden de toilet(ten) en badkamer(s) casco uitgevoerd:
- dekvloer in de badkamer vervalt
- dekvloer in het toilet wordt aangebracht
- stucwerk op de wanden vervalt, er worden geen reparaties
uitgevoerd, geen neggekanten afgewerkt of sleuven en gaten
dichtgezet
- (voorzet)wanden worden niet aangebracht
- omtimmering van koven en/of standleidingen vervalt
- wand- en vloertegelwerk inclusief toebehoren vervalt
- binnendeurdorpel(s) vervalt
- plafondafwerking wordt standaard uitgevoerd conform de
Technische Omschrijving
- rioolafvoeren worden aangebracht uit de vloer voor de wand op
de positie conform de tekening
- warm- en koud water (beide 1 keer) komt op een door het
bouwbedrijf te bepalen positie de ruimte binnen
- vloerverwarmingsleiding (indien van toepassing) wordt als enkele
lus in de badkamer aangebracht
- elektrische radiator (indien van toepassing) komt te vervallen, het
elektrische aansluitpunt wordt aangebracht conform de tekening
- ventilatieventiel wordt afgemonteerd op de wand of het plafond.
- elektramateriaal wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden
DEELS CASCO IS NIET MOGELIJK
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 de offerte Koperskeuze ruwbouw:
Wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij ThuisinBouwen
bekend zijn kunnen helaas niet meer verwerkt worden.

60
60.100

VERWARMINGSINSTALLATIES
1,00

st

*EXTRA ELEKTRISCHE RADIATOR*
- Leveren en aanbrengen van een elektrische radiator fabricaat
Masterwatt type Sublime Plus 1500 Watt afmeting
1050x450x90mm, inclusief:
- aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos
- Locatie conform tekening

€ 1.250,00
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Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70

ELEKTRONISCHE INSTALLATIES

70.0

WANDCONTACTDOZEN

70.001

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

70.002

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

70.005

1,00

post

*BESTAANDE WANDCONTACTDOZEN DUBBEL
HORIZONTAAL I.P.V. VERTICAAL (HELE WONING)*
- exclusief meterkast, trapkast, berging, garage, vliering, zolder,
achter keukenopstelling, etc.
- vlakke montage in 2 inbouwdozen horizontaal
- locatie volgens tekening

€ 790,00

70.006

1,00

st

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

€ 215,00

70.007

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL OPBOUW
(METERKAST)*
- montage in 1 opbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 150,00

70.008

1,00

st

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

€ 235,00

70.009

1,00

st

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

€ 280,00

70.011

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

€ 135,00

Optielijst ThuisinBouwen
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70.012

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

70.013

1,00

st

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

€ 375,00

70.014

1,00

st

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

€ 480,00

70.015

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL BUITEN*
- spatwaterdicht, exclusief dubbelpolige schakelaar en exclusief
aparte groep in meterkast
- vlakke montage in 1inbouwdoos
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 330,00

70.016

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

€ 390,00

70.017

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

€ 625,00

70.018

1,00

st

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

€ 795,00

70.019

1,00

st

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

€ 375,00
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SCHAKELAARS
1,00

st

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

€ 70,00

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.
70.101

1,00

st

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

€ 55,00

70.102

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

€ 70,00

70.103

1,00

st

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

€ 70,00

70.104

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

70.105

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

70.106

1,00

st

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

€ 105,00

€ 70,00

€ 290,00

Optielijst ThuisinBouwen
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st

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

€ 125,00

Ten behoeve van:
- aansluitpunt wand verlichting
- aansluitpunt plafond verlichting
- LED plafond spot
70.108

1,00

st

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

€ 170,00

Ten behoeve van:
- aansluitpunt wand verlichting
- aansluitpunt plafond verlichting
- LED plafond spo
€ 205,00

70.109

1,00

st

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

70.110

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

€ 90,00

70.111

1,00

st

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

€ 165,00

70.112

1,00

st

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

€ 220,00

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.
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70.113

1,00

st

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

€ 200,00

70.114

1,00

st

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

€ 220,00

70.115

1,00

st

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

€ 220,00

70.116

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

€ 255,00

70.117

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

€ 220,00

70.118

1,00

st

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

€ 430,00

70.119

1,00

st

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

€ 265,00

Ten behoeve van:
- aansluitpunt wand verlichting
- aansluitpunt plafond verlichting
- LED plafond spot
70.120

1,00

st

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

€ 305,00

Ten behoeve van:
- aansluitpunt wand verlichting
- aansluitpunt plafond verlichting
- LED plafond spot
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70.121

1,00

st

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

€ 335,00

70.122

1,00

st

*EXTRA ASTROKLOK T.B.V. BUITENVERLICHTING*
- DRA (DIN-rail addapter) in meterkast
- Een Astroklok is een digitale schakelklok t.b.v. alle buiten- of
tuinverlichting. De astro functie op de digitale schakelklok biedt
de mogelijkheid om schakeltijden te programmeren op basis van
geografische positie. Deze positie wordt bepaald door
geografische lengte, breedte en tijdzone in te stellen.
- Positie: Meterkast
- Hoogte: wordt bepaald door e-monteur
- Locatie volgens tekening

€ 335,00

70.2

LOZE LEIDINGEN

70.200

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

€ 170,00

70.201

1,00

st

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

€ 175,00

70.202

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

€ 175,00

70.203

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 gevel- en
binnendeurkozijnen t.b.v. het later aanbrengen van
magneetcontacten worden niet verkocht.

€ 105,00
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70.204

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

€ 105,00

70.205

1,00

st

*LOZE LEIDING VOORZIEN VAN WANDCONTACTDOOS
ENKEL*
- exclusief loze leiding
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 100,00

70.206

1,00

st

*LOZE LEIDING VOORZIEN VAN WANDCONTACTDOOS
DUBBEL VERTICAAL*
- exclusief loze leiding
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 125,00

70.207

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN OP 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

€ 295,00

70.208

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN OP 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

€ 375,00

70.209

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN OP 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
3x40 Ampère

€ 715,00
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70.210

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

st

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

70.3
70.301

Prijzen incl. BTW

€ 440,00

LICHTPUNTEN
1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT PLAFOND VERLICHTING*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 175,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
70.302

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT PLAFOND VERLICHTING
CONSTANTE STROOM*
- op constante stroom geschikt voor een armatuur met bewegingsof schemerschakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 175,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
70.303

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

€ 185,00

70.304

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING CONSTANTE
STROOM*
- op constante stroom geschikt voor een armatuur met bewegingsof schemerschakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 185,00

70.305

1,00

st

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

€ 360,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
- zie hiervoor ook de verlichtingsbrochure van ThuisinBouwen
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Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

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

€ 360,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
- zie hiervoor ook de verlichtingsbrochure van ThuisinBouwen
70.307

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIM ENKEL MINI
(STEM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleurkeuze: wit (STEMW), zwart (STEMZ) of aluminium
geborsteld (STEMR)
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 475,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
- zie hiervoor ook de verlichtingsbrochure van ThuisinBouwen
70.308

1,00

st

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

€ 675,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
- zie hiervoor ook de verlichtingsbrochure van ThuisinBouwen
70.309

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIMLESS ENKEL MINI
(STLEM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleurkeuze: wit (STLEMW), zwart (STLEMZ) of aluminium
geborsteld (STLEMR)
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
- toepassing Trimless kan alleen in combinatie gekozen worden
met een gladde plafondafwerking (optie 40.102), niet bij spack/spuitwerk

€ 555,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
- zie hiervoor ook de verlichtingsbrochure van ThuisinBouwen
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1,00

Eenheid
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Prijzen incl. BTW

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIMLESS DUBBEL
MINI (STLDM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- dubbele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleurkeuze: wit (STLDMW), zwart(STLDMZ) of aluminium
geborsteld (STLDMR)
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
- toepassing Trimless kan alleen in combinatie gekozen worden
met een gladde plafondafwerking (optie 40.102), niet bij spack/spuitwerk

€ 795,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
- zie hiervoor ook de verlichtingsbrochure van ThuisinBouwen
70.311

-1,00

st

*MINDERPRIJS VOOR PLAFOND SPOT ENKEL IN
VRIJHANGEND PLAFOND*
- Verrekening uitvoering inbouwspots in vrij hangende plafonds
i.p.v. betonnen plafonds
- Uitgangspunt voor de toepassing van inbouwspots is in het
betonnen plafond
- Vrij hangend plafond is: gips, hout, multiplex, etc. gemonteerd op
een houten regelwerk o.i.d.

€ -140,00

70.312

-1,00

st

*MINDERPRIJS VOOR PLAFOND SPOT DUBBEL IN
VRIJHANGEND PLAFOND*
- Verrekening uitvoering inbouwspots in vrij hangende plafonds
i.p.v. betonnen plafonds
- Uitgangspunt voor de toepassing van inbouwspots is in het
betonnen plafond
- Vrij hangend plafond is: gips, hout, multiplex, etc. gemonteerd op
een houten regelwerk o.i.d.

€ -220,00

70.313

1,00

st

*EXTRA ROOKMELDER*
- op 230V inclusief back up batterij en gekoppeld aan bestaande/
'standaard' rookmelders
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 255,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, deze kan dus afwijken van de gewenste locatie
70.314

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

€ 195,00

70.316

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, zoals luifel, veranda

€ 230,00

Optielijst ThuisinBouwen
Bouwpartner: Bot & Van der Ham
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OPTIELIJST THUISINBOUWEN
15 woningen Landgoed de Eendragt Fase III te Zevenhuizen

Code

70.317

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

st

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

90

Prijzen incl. BTW

€ 230,00

LIMITERING GARANTIE:
- Onderstaand afwijkende prijsopgaven voor elektrapunten in de
badkamer(s) en eventueel andere vochtige ruimten.

90.100

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.
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