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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

KEUKEN

KE-02 Aanpassen installatiewerk keuken N.T.B.
Aanpassing van de keukeninstallatiepunten op basis van door koper aan te
leveren keukeninstallatietekeningen
- water, elektra en riolering worden aangebracht conform aangeleverde
keukeninstallatietekeningen,
- positie mv-punten in keuken blijft ongewijzigd,
- plaatsing keuken ná oplevering,
- een geveldoorvoer voor een afzuigkap is niet mogelijk,
- meerprijsopgave volgt op basis van gemaatvoerde keukeninstallatietekeningen
inclusief aansluitwaardes apparatuur,
- keukeninstallatietekeningen dienen tijdig (1 week voor sluitingsdatum) te
worden aangeleverd.

N.B. wanneer voor de sluitingsdatum geen keukeninstallatietekeningen worden
aangeleverd, dan worden standaard leidingwerk en aansluitpunten (conform de
technische informatie bij uw appartement) aangebracht (op de standaard positie
conform verkooptekening).
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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

AFBOUW

AB-08 Alternatieve binnendeuren via MijnDeur.nl

De binnendeuren worden standaard uitgevoerd als opdekdeuren in de kleur wit
(fabrieksmatig afgelakte deur). Tegen meerprijs kan worden gekozen voor
alternatieve binnendeur(kozijn)en en deurgarnituur.

AB-09 Wijzigen draairichting binnendeur € 75,00

De draairichting van de binnendeur wijzigt, exclusief verplaatsen
lichtschakelaar(s) e.a..

AB-10 Verplaatsen binnendeur € 75,00

De positie van de deur wijzigt, exclusief verplaatsen lichtschakelaar(s) e.a..

AB-14 Uitvoering vensterbanken in marmercomposiet (gehele 
appartement)

€ 475,00

Standaard worden de vensterbanken uitgevoerd met een krasvast (wit) kunststof
plaatmateriaal (Werzalit o.g.). Meerprijs voor uitvoering van alle
vensterbanken in marmercomposiet (kunststeen). Standaard kleur: Bianco C

AB-15 Vervallen vensterbanken (gehele appartement) - € 500,00

Minderprijs voor het laten vervallen van alle vensterbanken (gehele appartement)

AB-51 Gewijzigde indeling appartement (m.u.v. K03) € 2.150,00

Conform optietekening wijzigt de indeling van het appartement, waarbij
3 slaapkamers worden gecreerd en de woonkamer iets kleiner wordt.

AB-52 Gewijzigde indeling appartement K03 € 350,00

Slaapkamer 1 wordt gewijzigd naar een 1-persoonsslaapkamer, waardoor de woon-
kamer wordt vergroot.
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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

SANITAIR EN TEGELWERK

ST-01 Alternatieve uitvoering sanitair Via Baderie
Tegen meerprijs kunt u via de projectleverancier het standaard sanitair(pakket)
wijzigen en/of uitbreiden met items van uw keuze.

ST-06 Tegelwerk volgens keuzepakket in badkamer € 0,00

In de badkamer worden standaard wand- en vloertegels aangebracht conform het
keuzepakket.
- het tegelwerk wordt recht en niet strokend verwerkt,
- wandtegelwerk tot aan het plafond.

ST-07 Tegelwerk volgens keuzepakket in het toilet € 0,00

In het toilet worden standaard wand- en vloertegels aangebracht conform het
keuzepakket.
- het tegelwerk wordt recht en niet strokend verwerkt,
- wandtegelwerk tot ca. 120 cm hoogte,
- afwerking wanden boven het tegelwerk met spuitwerk (wit).

ST-08 Standaard wandtegelwerk toilet tot plafond via Tegelleverancier

Het standaard wandtegelwerk conform keuzepakket wordt in het toilet tot het
plafond aangebracht.

ST-09 Alternatieve uitvoering tegelwerk via Tegelleverancier

Tegen meerprijs kunt u via de projectleverancier het standaard tegelwerkpakket
wijzigen.
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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

VERWARMING

VW-15 Temperatuurregeling per ruimte o.b.v. vloerverwarming € 2.825,00

Met een systeem van temperatuurregeling kan de temperatuur per vertrek apart
worden geregeld. Prijs is gebaseerd op het installeren van een complete
draadloze Wifi naregeling fabricaat Watts Vision met
draadloze thermostaten in de woonkamer/keuken, badkamer, slaapkamer 1, 2, (en
3) met zoneventielen op de vloerverwarmingsverdeler. De warmtepomp wordt
weersafhankelijk voorgeregeld

N.B. Wifi-aansluiting te verzorgen door koper.
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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

ELEKTRA

EL-01 Bedraden van standaard loze leiding t.b.v. data/telefonie € 235,00

De standaard loze leiding (diameter 19 mm) wordt vanaf de meterkast bedraad en
afgemonteerd t.b.v. een telefoon/internetaansluiting.
- voorzien van CAT 6 datakabel,
- afdekplaat t.b.v. een RJ45 stekker, hoogte circa 300mm +vl (exclusief
verloopkabel RJ45 naar RJ11 t.b.v. telefoonaansluiting),
- exclusief afmontage in de meterkast.

EL-02 Extra aansluiting t.b.v. data/telefonie € 350,00

Er wordt vanaf de meterkast een extra loze leiding (diameter 19 mm) aangebracht
naar een op tekening n.t.b. positie. Deze wordt bedraad en afgemonteerd t.b.v.
een telefoon/internetaansluiting.
- voorzien van CAT 6 datakabel,
- afdekplaat t.b.v. een RJ45 stekker, hoogte circa 300mm +vl (exclusief
verloopkabel RJ45 naar RJ11 t.b.v. telefoonaansluiting),
- exclusief afmontage in de meterkast.

EL-03 Bedraden van standaard loze leiding t.b.v. CAI € 220,00

De standaard loze leiding (diameter 19 mm) wordt vanaf de meterkast bedraad en
afgemonteerd t.b.v. een CAI-aansluiting.
- voorzien van COAX-kabel,
- afdekplaat geschikt voor een CAI-stekker, hoogte circa 300mm +vl,
- exclusief afmontage in de meterkast,
- exclusief CAI-versterker.

EL-04 Extra aansluiting t.b.v. CAI € 335,00

Er wordt vanaf de meterkast een extra loze leiding (diameter 19 mm) aangebracht
naar een op tekening n.t.b. positie. Deze wordt bedraad en afgemonteerd t.b.v.
een CAI-aansluiting.
- voorzien van COAX-kabel,
- afdekplaat geschikt voor een CAI-stekker, hoogte circa 300mm +vl,
- exclusief afmontage in de meterkast,
- exclusief CAI-versterker.

EL-05 Extra loze leiding € 225,00

Er wordt vanaf de meterkast een extra loze leiding (diameter 19 mm) aangebracht
naar een op tekening n.t.b. positie.
- voorzien van controledraad,
- afwerking met blindplaat, hoogte circa 300mm +vl.
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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

EL-06 Extra enkele wandcontactdoos in het appartement € 255,00

Er wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening n.t.b.
positie.
- standaard hoogte 300mm +vl,
- indien afwijkende hoogte gewenst, dan dient dit expliciet op tekening te
worden vermeld.

EL-07 Extra dubbele wandcontactdoos in het appartement € 285,00

Er wordt een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening
n.t.b. positie.
- standaard hoogte 300mm +vl,
- indien afwijkende hoogte gewenst, dan dient dit expliciet op tekening te
worden vermeld.

EL-08 Uitbreiden wandcontactdoos enkel naar dubbel € 160,00

In plaats van een enkele wandcontactdoos wordt een dubbele wandcontactdoos
aangebracht.

EL-09 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in bestaande 
loze leiding

€ 355,00

Een bestaande loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met een extra enkele
wandcontactdoos. In de meterkast wordt de wandcontactdoos aangesloten op een
aparte groep.

Dit is van toepassing op apparatuur met een hoger vermogen (zoals wasmachine,
vaatwasser, etc); deze vereisen een aparte groep in de meterkast.

EL-10 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in nieuw aan 
te brengen leiding

€ 420,00

Er wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht op een op tekening n.t.b.
positie. In de meterkast wordt de wandcontactdoos aangesloten op een aparte
groep.

Dit is van toepassing op apparatuur met een hoger vermogen dan 2000 Watt (zoals
wasmachine, vaatwasser, etc); deze vereisen een aparte groep in de meterkast.

EL-11 Uitvoering wandcontactdoos met usb-aansluiting € 295,00

Uitvoering van een wandcontactdoos inclusief usb-aansluiting.

EL-12 Aansluiting wasdroger € 420,00

De standaard loze leiding voor de wasdroger wordt vanaf de meterkast bedraad en
aangesloten op een aparte groep. Daarnaast wordt de afvoer van de wasmachine
uitgebreid zodat ook het water uit de condensdroger kan worden afgevoerd.

EL-13 Extra elektra-aansluiting 2 x 230V € 595,00

Op een op (keukeninstallatie)tekening gemaatvoerde positie wordt een extra
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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

perilex-wandcontactdoos op een dubbele groep (2x230V) in de meterkast
aangebracht. Bijvoorbeeld toe te passen voor elektrisch koken.

EL-15 Extra groep in de meterkast € 210,00

In de meterkast wordt een extra groep aangebracht.

EL-16 Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar € 300,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (exclusief armatuur) inclusief
schakelaar. Positie (gemaatvoerd) plafondlichtpunt en schakelaar dient te
worden aangegeven op de optietekening (wandschakelaar op standaard hoogte).

N.B. Positie plafondlichtpunt kan afwijken van tekening, dit is afhankelijk van
het bouwsysteem (indeling kanaalplaten).

EL-17 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 215,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt (exclusief armatuur) op een
bestaande schakelaar. Positie (gemaatvoerd) plafondlichtpunt dient te worden
aangegeven op de optietekening.

N.B. Positie plafondlichtpunt kan afwijken van tekening, dit is afhankelijk van
het bouwsysteem (indeling kanaalplaten).

EL-18 Inbouwspot € 332,07

In het plafond wordt een dimbare led-spot met een warmwitte kleur van de
lichtbron in een witte kantelbare ring aangebracht, exclusief schakelaar. Deze
optie is alleen mogelijk in combinatie met de optionele dimschakelaar voor
led-verlichting.
Positie (gemaatvoerd) inbouwspot en schakelaar dienen te worden aangegeven op
de optietekening.

N.B. Positie inbouwspot kan afwijken van tekening, dit is afhankelijk van het
bouwsysteem (indeling kanaalplaten).

EL-19 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar € 300,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt (exclusief armatuur) inclusief
schakelaar. Positie (gemaatvoerd, incl. hoogte) wandlichtpunt en schakelaar
dienen te worden aangegeven op de optietekening (wandschakelaar op standaard
hoogte).

EL-20 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 215,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt (exclusief armatuur) op bestaande
schakelaar. Positie (gemaatvoerd, incl. hoogte) wandlichtpunt dient te worden
aangegeven op de optietekening.

EL-23 Extra schakelaar voor een lichtpunt € 215,00

Een bestaand lichtpunt wordt uitgevoerd met zogenaamde hotelschakeling.
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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

€ 230,00

€ 260,00

€ 115,00

€ 195,00

N.T.B.

Hierdoor wordt het lichtpunt via twee schakelaars (onafhankelijk van elkaar) te 
bedienen.

EL-24 Dimschakelaar voor optionele inbouwspots led

Het aanbrengen van een dimschakelaar. Positie schakelaar dient te worden 
aangegeven op de optietekening (wandschakelaar op standaard hoogte). Deze optie 
is alleen mogelijk in combinatie met de optionele led inbouwspots.

EL-25 Bewegingsmelder i.p.v. lichtschakelaar

In plaats van een reguliere wandschakelaar wordt een bewegingsmelder 
aangebracht.

N.B. Deze optie is niet mogelijk bij een hotelschakelaar.

EL-26 Verplaatsen van elektrapunten in wand of plafond

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, lichtpunt, loze leiding, 
schakelaar, bedrade leiding, e.d.) in dezelfde ruimte.

EL-27 Loze leiding t.b.v. aansluiting zonwering

Ter voorbereiding op toekomstig te plaatsen zonwering brengen we een loze 
leiding naar de buitengevel aan (positie boven pui, rechterhoek vanaf buiten 
gezien) vanaf de dichtstbijzijnde centraaldoos (wandcontactdoos of lichtpunt)
(uitgegaan wordt van een zonweringssysteem met een draadloze bediening).

EL-51 Laadpaal bij parkeerplaats

Bij uw parkeerplaats wordt een enkele laadpaal geplaatst, welke wordt verbonden 
met de meterkast in uw appartement. Hiervoor wordt de een separate groep in de 
de meterkast gerealiseerd. De laadpaal wordt gemonteerd op een paal.
Voor het laden ontvangt u een eigen RFID laadpassysteem.
Er wordt géén laadkabel meegeleverd.

N.T.B.EL-52 Extra PV-panelen op dak, aangesloten op meterkast 
appartement
Vanuit de BENG-berekening zijn er in de basis geen PV-panelen nodig. Optioneel 
kunnen er wel extra PV-panelen worden gekozen.
Hierbij worden er XX stuks PV-panelen (à XXX Wp per paneel) op het dak van het 
woongebouw aangebracht. Deze panelen worden aangesloten op de meterkast van de 
appartementen. De omvormer wordt in de berging/techniekruimte geplaatst.
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Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

OVERIG INSTALLATIEWERK

OI-02 Waterontharder € 2.700,00

Aanbrengen van een waterontharder (type Northstar NSC 9) inclusief
installatiewerk.
Positie waterontharder is in de berging/techniekruimte onder de
WTW-installatie. Andere positie en types zijn niet mogelijk

OI-03 Voorbereidend installatiewerk t.b.v. waterontharder € 775,00

Voorbereidend installatiewerk ten behoeve van waterontharder op standaard
positie onder de WTW-installatie (andere positie is niet mogelijk), meerprijs
voor aansluitingen (water, riolering en wandcontactdoos). Deze optie is
exclusief waterontharder.

OI-04 Extra bediening t.b.v. mechanische installatie € 195,00

Levering van een extra draadloze bediening voor de mechanische ventilatie.

Pagina 10 van 11Stasjon Hurdegaryp - Koperskeuzelijst



Omschrijving Bedrag (incl. BTW)

TUIN / BALKON

TU-01 Buitenkraan (alleen begane grond) € 595,00

Buitenkraan wordt vorstvrij uitgevoerd. Deze wordt door de buiten- en
binnenmuur naar binnengebracht en in de binnenwand (onzichtbaar) weggewerkt.
Positie n.t.b. op tekening.

TU-03 Wandcontactdoos buitenzijde appartement (balkon/terras) € 350,00

Het aanbrengen van een een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de
buitengevel op uw balkon of terras. Hoogte circa 500 cm boven vloer.   Positie
dient te worden aangegeven op deoptietekening.

Pagina 11 van 11Stasjon Hurdegaryp - Koperskeuzelijst




