
Ruwbouwopties via aannemer
000.004 7.250,00Gevelmetselwerk wit sausen 

Het gevelmetselwerk wit sausen ter plaatse van het 

metselwerk boven de plint. Keimsteen toepassen i.p.v. 

standaard gevelsteen. Plint antraciet.

Voegwerk toepassen i.p.v. doorstrijken.

000.005 5.750,00Witte gevelsteen i.p.v. oranje gesinterde steen

Witte steen toepassen voor gevelmetselwerk incl. plint  i.p.v.

oranje gesinterde steen. 

De witte steen wordt uitgevoerd boven de plint

antraciet.

000.007 15.350,00Gevelbetimmering i.p.v. metselwerk

Gevelbetimmering uitvoeren vanaf de kozijnen

1e verdieping voor- en achtergevel i.p.v. metselwerk

zoals op de optietekening is aangegeven.

De gevelbekleding van sauswerk voorzien in de kleur

antracietgrijs.

000.008 39.500,00Rieten kap i.p.v. pannen

Let op! Het is niet mogelijk dat 2 woningen naast elkaar

met een rietenkap worden uitgevoerd i.v.m. brandgevaar!

De dakkap wordt uitgevoerd met riet i.p.v. dakpannen.

De dakkgoot en hemelwaterafvoer komt te vervallen.

De nok wordt uitgevoerd in gemoffelde stalen kap.
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000.009 975,00Buitenkozijnen wijzigen naar donkergrijs

De buitenkozijnen en de draaiende delen

wijzigen van gebroken wit naar donkergrijs.

Let op! De binnen- en buitenzijde in dezelfde kleur.

000.010 18.100,00Uitbouw achtergevel 1,20 m b.g.

Het creëren van een uitbouw aan de achtergevel b.g.

ca. 1,20 meter diep (uitwendig) zoals op de optietekening 

is aangegeven.

Aansluitpunten elektra zoals op de optietekening is aangegeven.

Uitvoering uitbouw: metselwerk conform standaard,

dakuitvoering: beton, isolatie, dakbedekking.

000.020 26.950,00Uitbouw achtergevel 2,40 m b.g.

Het creëren van een uitbouw aan de achtergevel b.g.

ca. 2,40 meter diep (uitwendig) zoals op de 

 optietekening is aangegeven.

Aansluitpunten elektra conform optietekening.

Uitvoering uitbouw: metselwerk conform standaard,

dakuitvoering: beton, isolatie, dakbedekking.

000.030 12.500,00Uitbouw berging 2.40 m 

De berging uitbreiden aan de achtergevel ca. 1,20 m diep

(uitwendig) zoals op de optietekening is aangegeven. 

Uitvoering uitbouw: metselwerk conform standaard,

dakuitvoering: houten balklaag incl. overstek en dakbedekking.

000.035 36.950,00Uitbouw achtergevel 2,40 m + berging 0,40 m
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De achterzijde van de woning  2,40m uitbreiden over de

gehele breedte van de woning. De berging wordt met ca.

0,40m uitgebreid zodat de achtergevel in 1 lijn is zoals

op de optietekening is aangegeven.

De berging wordt geïsoleerd en er wordt een aparte 

bijkeuken gecreëerd.

- Het leveren en aanbrengen van isolatie

in gevel en dak.

- Dakvloer uitvoeren in breedplaat (beton) 

- Vloerverwarming leveren en monteren 18 graden

in berging en bijkeuken.

- Vloer afwerken met zandcementdekvloer.

- Plaatsen gibo binnenwand.

- Het leveren en monteren van 2 x binnendeur(kozijn)en.

- De wanden worden behangklaar opgeleverd.

- Het plafond wordt voorzien van spuitwerk.

- Extra plafondlichtpunt + schakelaar.

000.040 25.850,00Erker zijgevel 

Het creëren van een erker ca. 4 m breed x  0,90 m diep (uitwendig)

zoals op de optietekening is aangegeven.

000.050 21.450,00Erker voorgevel

Het creëren van een erker ca. 4 m breed x  0,90 m diep (uitwendig)

zoals op de optietekening is aangegeven.

000.060 1.550,00Hefschuifpui

De dubbele deuren in de achtergevel op de b.g. wijzigen naar

een hefschuifpui. Hang-/sluitwerk aan 2-zijden te bedienen.
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000.070 17.500,00Geïsoleerde berging en bijkeuken.

De berging isoleren en een aparte bijkeuken creëren

zoals op de optietekening is aangegeven.

- Het leveren en aanbrengen van isolatie

in gevel en dak.

- Dakvloer uitvoeren in breedplaat (beton) 

- Vloerverwarming leveren en monteren 18 graden

in berging en bijkeuken.

- Vloer afwerken met zandcementdekvloer.

- Plaatsen gibo binnenwand.

- Het leveren en monteren van 2 x binnendeur(kozijn)en.

- De wanden worden behangklaar opgeleverd.

- Het plafond wordt voorzien van spuitwerk.

- Extra plafondlichtpunt + schakelaar.

000.080 11.850,00Slaapkamer + badkamer in geïsoleerde berging 

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met

optie 000.070.

Het realiseren van een slaapkamer en badkamer in de

geïsoleerde berging zoals op de optietekening is aangegeven.

Deze optie is incl. 

-Leidingwerk t.b.v. wastafel, toilet en douche.

- Sanitair conform het standaard sanitair

- Tegelwerk conform het standaard tegelwerk

- Handdoekradiator conform standaard

- Aanpassing ventilatie- extra afzuigpunt in badkamer

- Upgraden vloerverwarming naar 22 graden

- 2 Dubbele wandcontactdozen in slaapkamer

- 1 Enkele wandcontactdoos + lichtpunt t.b.v. wastafel.

Deze optie is exl. extra elektrische boiler. Zie optie

BL-001 en BL-002.
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N.b. Door deze optie vervalt de berging en voldoet de

woning niet meer aan het Bouwbesluit.

000.150 450,00Badaansluiting

Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwater-

aansluitingen afgedopt t.b.v. een bad.

Deze optie is EXCLUSIEF bad en verplaatsingskosten 

van de standaard sanitaire toestellen. U kunt hiervoor

een keuze maken bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom.

Let op! Deze optie is EXCLUSIEF een eventuele verzwaring van de

boilercapaciteit. Aangezien de uiteindelijke boilercapaciteit ook

afhankelijk is van andere gekozen opties (denk hierbij bijv. aan 

uitbreidingsopties) is de prijs hiervoor op aanvraag (zie optie 700.400).

000.200 11.950,00Dakkapel zijgevel

Het leveren en plaatsen van een dakkapel  ca. 1,80 m breed (inwendig)

aan de zijgevel zoals op de optietekening is aangegeven.

Zijwanden en dak geïsoleerd, het kozijn met te openen raam

wordt uitgevoerd met dubbel glas.

Afhankelijk van de keuze van de onderaannemer wordt

het kozijn uitgevoerd in hout of kunststof.

N.b. Voor deze optie geldt dat geen voorzieningen

zijn opgenomen die conform het Bouwbesluit vereist

zijn zodra de ruimte waarin de dakkapel geplaatst is,

later door u of in opdracht van u, wordt gewijzigd van een 

onbenoemde naar een verblijfsruimte (bijvoorbeeld

een slaapkamer).

Dan wijzigen namelijk de technische en bouwfysische eisen

zoals die voor ventilatie en geluidsisolatie. Wij adviseren u zich

in dat geval hierover nader te laten informeren door de gemeentelijke
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dienst Bouwtoezicht.

000.210 1.575,00Dakraam zijgevel

Het leveren en plaatsen van een Velux dakraam conform 

optietekening (circa positie), onbehandeld compleet met 

binnenbetimmering, dubbel glas en ventilatiekierstand. 

Afm. ca. 114 X 118 cm.

Positie op tekening aan te geven.

Prijs per stuk.

000.220 2.750,00Extra (hobby)ruimte op zolder

Het creëren van een aparte (hobby)ruimte op zolder

zoals op de optietekening is aangegeven.

De ruimte blijft een onbenoemde ruimte. 

De onderzijde van de dakkap blijft onafgewerkt.

Deze optie is excl. het upgraden van de vloerverwarming

naar 22 graden.

400.100 580,00Buitenkraan aan de achter- /zijgevel

Het leveren en plaatsen van een verchroomde buitenkraan,

met slangwartel en sleutel, afsluit- en aftapbaar.

De leidingen worden niet geïsoleerd.

400.110 480,00Buitenkraan aan de voorgevel

Het leveren en plaatsen van een verchroomde buitenkraan,

met slangwartel en sleutel, afsluit- en aftapbaar.

De leidingen worden niet geïsoleerd.
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500.110 72,00Veranderen draairichting binnendeur

Het veranderen van een draairichting van een binnendeur

exclusief het verplaatsen van een lichtschakelaar.

Op tekening wijziging aangeven.

700.400 Aanpassen warmtepompinstallatie

Afhankelijk van de keuze van o.a. uitbreidingsopties

en sanitaire toestellen zal de capaciteit van 

de warmtepompinstallatie aangepast moeten worden.

Aangezien deze keuze individueel is en per situatie

kan verschillen, zal deze prijs bepaald worden als

alle ruwbouwopties bekend zijn.

700.500 295,00Trap dicht uitvoeren

De standaard open trap (vuren) van de 1e naar 2e etage

wijzigen naar een dichte trap. 

De trap (incl. traptreden) wordt fabrieksmatig gegrond

en NIET geschilderd.

700.510 5.670,00Trap wijzigen naar hardhout

De open (vurenhouten) trap op de 1e verdieping wijzigen naar een

hardhouten open trap. De trap is fabrieksmatig wit gegrond

en wordt niet afgelakt.

700.520 6.450,00Trap wijzigen naar hardhouten dichte trap

De open (vurenhouten) trap op de 1e verdieping wijzigen naar een
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hardhouten dichte trap. De trap is fabrieksmatig wit gegrond

en wordt niet afgelakt.

600.100 160,00Verplaatsen plafondlichtpunt

Het verplaatsen van een bestaand plafondlichtpunt.

(positie op tekening aan te geven)

Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn.

Indien de plafondlichtpunten op een vloernaad uitkomen of

op een te geringe afstand van de mv punten, kunnen deze afwijken!

600.101 225,00Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Een extra plafondlichtpunt uitvoeren op

bestaande schakelaar. Positie aangeven op tekening.

Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn.

Indien de plafondlichtpunten op een vloernaad uitkomen of

op een te geringe afstand van de mv punten, kunnen deze afwijken!

600.102 320,00Extra plafondlichtpunt + schakelaar

Het uitvoeren van een extra plafondlichtpunt

op een aparte schakelaar. (Positie aangeven op tekening).

Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn.

Indien de plafondlichtpunten op een vloernaad uitkomen of

op een te geringe afstand van de mv punten, kunnen deze afwijken.

ALG.001 2.575,00Autolaadpunt

Het plaatsen van een autolaadpunt nabij de voordeur.

STANDAARD OPTIELIJST Pagina 8

Zuidplaspolderweg 3

Postbus 2

Project
Woningmodel

2840 AA Moordrecht

2841 DC Moordrecht

12102, 6 won. De Giessen - Hardinxveld Giessendam
BNR 4, 5 EN 6, WONINGEN AAN DE GIESSEN

Bouwnummer:

Naam koper :

............................................(zelf in te vullen)

............................................(zelf in te vullen)

Optie
Verkoopprijs 

incl. BTWOmschrijving Keuze TotaalAantal

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl



- Installatie 3 fase

- Aansluitvermogen 11kW 3fase

- Groep in meterkast

- Bekabeling naar laadpunt op gevel nabij voordeur

- Laadunit.

BL-001 3.115,00Extra elektrische boiler 120 liter 

Bij keuze voor een 2e badkamer zal het water

verwarmd worden via de extra elektrische boiler. 

De boiler wordt in of nabij de 2e badkamer geplaatst.

Prijs is incl.  wandcontactdoos + aparte groep.

BL-002 3.495,00Extra elektrische boiler 150 liter

Bij keuze voor een 2e badkamer zal het water

verwarmd worden via de extra elektrische boiler. 

De boiler wordt in of nabij de 2e badkamer geplaatst.

Prijs is incl. wandcontactdoos + aparte groep.

RAD.001 223,00Wijzigen kleur handdoekradiator

Het wijzigen van de kleur van de radiator in de badkamer.

Bij het wijzigen van de kleur wordt de radiatorthermostaat

in chroom uitgevoerd.

Kleurnummer:..........

0 Mat

0 Satijn

0 Glans

900.000 320,00Extra wandlichtpunt + schakelaar

Het leveren en plaatsen van een wandlichtpunt + schakelaar.
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(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt dit

 opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.001 155,00Extra enkele wandcontactdoos

Het leveren en plaatsen van een enkele wandcontactdoos.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd

 opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.002 180,00Extra dubbele wandcontactdoos

Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd

 opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.003 160,00Dubbele wandcontactdoos in meterkast

Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos

in de meterkast. Uitvoering is opbouw.

Prijs per stuk.

900.004 310,00Enkele wandcontactdoos + extra groep

Het leveren en plaatsen van een enkele wandcontactdoos

aangesloten op een aparte groep in de meterkast.
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(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd

 opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.005 310,00Elektrapunt condensdroger

Nabij de opstelplaats van de wasmachine ten behoeve van

een (condens)droger een geaarde wandcontactdoos aanbrengen.

Deze wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.

900.006 450,00Extra aardlekschakelaar

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in

de meterkast (benodigd 1 stuks/4 groepen).

900.007 195,00Extra groep in meterkast

Het aanbrengen van een extra groep (230V/16A) in de

meterkast zonder verdere voorzieningen. Prijs per stuk.

900.009 80,00Verplaatsen elektrapunt in de wand

Het verplaatsen van een wandcontactdoos / lichtschakelaar/ dataaansluiting/

wandlichtpunt naar een op tekening aangegeven plaats.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden

wordt wcd opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.010 183,00Wisselschakelaar
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Een bestaand plafondlichtpunt voorzien van een wissel-

schakelaar b.v. op de slaapkamer.

Prijs per stuk.  Op tekening aan te geven.

900.100 175,00Extra loze leiding

Het aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast

naar een op tekening aan te geven plaats. De leiding eindigt

in een inbouwdoos, voorzien van een controledraad. Deze

leidingen kunnen na bedrading benut worden voor bijv.  een extra

elektra- of  internetaansluiting.

Aangegeven prijs per stuk.

Leiding wordt alleen geplaatst in gips-/kalkzandsteenwand.

anders opbouw.

Wij adviseren elke loze leiding voor 1 functie (apparaat) te

te gebruiken.

900.101 80,00Verplaatsen van loze leiding

Het verplaatsen van een bedrade of loze leiding naar een op

tekening aan te geven plaats.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt de

  aansluiting opbouw uitgevoerd).

900.217 310,00Data-aansluiting enkel afgemonteerd UTP-Cat 6

Het plaatsen van een enkel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, 

vanaf meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.

In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig,
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dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting 

zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn

van een UTP stekker.

Kan worden toegepast voor

Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.

Prijs per stuk.

900.218 350,00Data-aansluiting dubbel afgemonteerd UTP-Cat 6

Het plaatsen van een dubbel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, 

vanaf meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.

In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig,

dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting 

zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn

van een UTP stekker.

Kan worden toegepast voor:

Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.

Prijs per stuk.

900.242 190,00Bedraden loze leiding Data enkel afgemonteerd UTP-Cat 6

Het bedraden van een van een loze leiding als een 

enkel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, 

vanaf de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.

In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig,

dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting 

zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn

van een UTP stekker.
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Kan worden toegepast voor:

Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.

Prijs per stuk.

900.243 220,00Bedraden loze leiding Data dubbel afgemonteerd UTP-Cat 6

Het bedraden van een van een loze leiding als een 

dubbel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, 

vanaf de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.

In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig,

dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting 

zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn

van een UTP stekker.

Kan worden toegepast voor:

Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.

Prijs per stuk.

900.800 445,00Dubbele wandcontactdoos buiten

Het leveren en plaatsen van een dubbele spatwaterdichte

wandcontactdoos op de buitengevel.

Plaats op tekening aan te geven.

Prijs per stuk.

900.805 355,00Extra buitenwandlichtpunt + schakelaar

Het realiseren van een buitenwandlichtpunt op de gevel

incl. lichtschakelaar in bijv.  de woonkamer.

Plaats op tekening aan te geven.
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900.807 145,00Bedrade leiding t.b.v. screen / zonwering

Bedrade leiding van centraaldoos naar buitengevel t.b.v. 

zonwering/screen (bedrading afgedopt, bediening geschiedt draadloos).

900.810 475,00Grondkabel bij achtergevel 

Bij de achtergevel wordt 15 meter grondkabel

geleverd, afgeïsoleerd en op rol. De kabel is aangesloten

op een aparte groep in de meterkast met een

schakelaar in de woonkamer.

900.820 350,00Voorbereiding zonnepanelen

Wanneer al het meerwerk is afgerond ( ruwbouwopties/ keuken- en

sanitairkeuzen) zal er indivdueel een optie  worden aangeboden voor  

het leveren en plaatsen van zonnepanelen.

Indien u hierin geïnteresseerd bent of in de toekomst zonnepanelen 

wilt laten plaatsen, dan adviseren wij u om deze optie alvast in het werk  

mee te laten nemen.

- 1 loze leiding uitvoeren vanuit de meterkast naar zolder 

nabij de technische installaties t.b.v. voeding

- 1 loze leiding uitvoeren vanuit de meterkast naar zolder

nabij de technische installaties t.b.v. aarding

Indien u niet voor deze optie kiest, is het ook niet mogelijk om

tijdens de bouw voor zonnepanelen te kiezen. U ontvangt van ons 

hiervoor dan ook geen aanbieding.
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Afbouwopties via showrooms
800.000 Tegelwerk toiletruimte b.g.

Uw tegelkeuze kunt u kenbaar maken bij de tegelshowroom.

Keuzemogelijkheden:

1. Tegelkeuze uit het het standaard keuzepakket

uitvoering conform de technische omschrijving,

zonder verrekening. 

2. Individuele keuze.

U kunt uw individuele keuze maken bij de voor dit project

aangewezen tegelleverancier. Een groter te betegelen

oppervlakte, een ander tegeltype dan het standaard-

    pakket en/of andere afmetingen van de tegels worden

    als individuele keuzen beschouwd. Met de voor uw

    keuze uitgebrachte offerte wordt het standaard tegel-

    werk verrekend.

800.001 Sanitair toiletruimte b.g.

U kunt uw sanitairkeuze kenbaar maken

bij de voor dit project aangewezen sanitair-

showroom.

Keuzemogelijkheden:

1. Standaard sanitair in toilet begane grond

zonder verrekening en zoals omschreven

in de technische omschrijving / specificatie sanitair-

   showroom.

2. Individuele sanitairkeuze volgens offerte van

de sanitairleverancier. U kunt uw keuze maken

bij de voor dit project aangewezen sanitair-

    leverancier. Uitbreiding met sanitaire onderdelen,
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    aanpassingen  in kleur of model, evenals het laten

    vervallen  van bepaalde sanitaire onderdelen

    worden als een individuele sanitairkeuze beschouwd.

    Met de voor uw keuze uitgebrachte offerte wordt

    het standaard sanitair verrekend.

800.010 -495,00Vervallen standaard sanitair en tegelwerk  toilet b.g.

Bij deze keuze vervalt  het tegelwerk en de gehele sanitaire

inrichting in de toiletruimte. De koudwaterleiding zal op de

standaardplaats ca. 10 cm boven de vloer worden uitgevoerd en 

voorzien van een eenvoudige tapkraan.

De rioleringsleiding zal op de standaardplaats in het zicht

worden afgedopt. Een plafondlichtpunt met schakelaar zal op

de standaardplaats worden aangebracht. Het plafond

wordt voorzien van de afwerking conform de technische omschrijving.

De vloer wordt afgewerkt MET dekvloer.

Het spuitwerk van de wanden komt te vervallen.

De deurdorpel komt te vervallen. De koper dient er rekening mee te houden

dat bij het plaatsen van een dorpel na oplevering er min. 20 mm vrije ruimte

tussen de dorpel en deur moet zijn t.b.v. ventilatie. 

De koper is er zelf verantwoordelijk voor, om bij niet gebruik van de leidingen 

deze regelmatig door te spoelen i.v.m. legionellarisico.

Op de deze keuze is de 'BEPERKTE GARANTIE- EN

WAARBORGREGELING' van Woningborg van toepassing.

800.200 Tegelwerk in badkamer.

Uw tegelkeuze kunt u kenbaar maken bij de tegelshowroom.

Keuzemogelijkheden:

1. Tegelkeuze uit het het standaardpakket

uitvoering conform de technische omschrijving,
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    zonder verrekening. 

2. Individuele keuze.

U kunt uw individuele keuze maken bij de voor dit project

aangewezen tegelleverancier. Een groter te betegelen

oppervlakte, een ander tegeltype dan het standaard-

    pakket en/of andere afmetingen van de tegels worden

    als individuele keuzen beschouwd. Met de voor uw

    keuze uitgebrachte offerte wordt het standaard tegel-

    werk verrekend.

800.201 Sanitair in badkamer.

U kunt uw sanitairkeuze kenbaar  maken

bij de voor dit project aangewezen sanitair-

showroom.

Keuzemogelijkheden:

1. Standaard sanitair in badkamer

zonder verrekening en zoals omschreven

in de technische omschrijving / specificatie

sanitairshowroom.

2. Individuele sanitairkeuze volgens offerte van

de sanitairleverancier. U kunt uw keuze maken

bij de voor dit project aangewezen sanitair-

    leverancier. Uitbreiding met sanitaire onderdelen,

    aanpassingen  in kleur of model, evenals het laten

    vervallen  van bepaalde sanitaire onderdelen

    worden als een individuele sanitairkeuze beschouwd.

    Met de voor uw keuze uitgebrachte offerte wordt

    het standaard sanitair verrekend.

800.210 -2.074,00Vervallen standaard sanitair en tegelwerk in badkamer.
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Bij deze keuze vervalt de gehele standaard sanitaire

inrichting in de badkamer. De koud- en  warmwaterleidng

zal op de standaardplaats ca. 10 cm boven de vloer uitgevoerd 

worden en voorzien van een eenvoudige tapkraan.

De rioleringsleidingen zullen op de standaardplaats

in het zicht worden afgedopt.

Een  plafondlichtpunt met schakelaar zal op de standaardplaats

worden aangebracht. Het plafond wordt voorzien van de afwerking

conform de technische omschrijving. De vloer wordt afgewerkt

MET zandcementdekvloer, m.u.v. de douchehoek hier komt 

geen afwerkvloer. Het spuitwerk van de wanden komt te vervallen.

De deurdorpel komt te vervallen. De koper dient er rekening mee te houden

dat bij het plaatsen van de dorpel na oplevering er min. 20 mm vrije ruimte

blijft tussen dorpel en deur t.b.v. ventilatie.

Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt op de standaardplaats

een ventilatie-opening aangebracht. Deze opening wordt voorzien van een

ventilatieventiel.

De koper is er zelf verantwoordelijk voor, om bij niet gebruik van de leidingen 

deze regelmatig door te spoelen i.v.m. legionellarisico.

Op de keuze is de 'BEPERKTE GARANTIE- EN WAARBORGREGELING'

van Woningborg van toepassing.
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Optie RAD.001    Handdoekradiator badkamer kleur wijzigen 
     

Het wijzigen van de kleur van de radiator in de badkamer. Bij het wijzigen van de       

kleur wordt de radiatorthermostaat in chroom uitgevoerd. 

 

Meerprijs € 223,-- 

Kleurnummer doorgeven + uitvoering mat, satijn of glans! 

   

 
 
 



Aanbieding autolaadpunt  woningen 'Aan de Giessen'

Uitvoering wand 
Lengte  vaste kabel 5m
Type steker type 2
Uitvoering installatie 3-fase
Aansluitvermogen 11 kW 3 fase groep in meterkast 
Bekabeling naar laadpunt nabij voordeur Laadunit

Prijs € 2.575,- incl. BTW

OPTIE ALG.001
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