Keuzelijst
Werk:

1715

Werknaam:

18 woningen Wonen in Groen

Woningtype:

Alle woningtypes

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken
van uw keuzes.
Uitbreidingswijzigingen

103001

Dubbele deuren achtergevel

per st.

€

2.800,00

per st.

€

12.000,00

per st.

€

12.500,00

per st.

€

17.000,00

per st.

€

17.500,00

De schuifpui in de achtergevel wordt vervangen door dubbele houten
openslaande deuren en het bestaande raamkozijn wordt aangepast zoals
op de optietekening(en) is aangegeven.
Loopdeur is *LINKS of *RECHTS (van binnen uit gezien).
* graag uw keuze aangeven.

AU010-510

Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m
De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,2m
zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele
aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-,
wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde
blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is
omschreven.

AU010-540

Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m
De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 1,2m
zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele
aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-,
wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde
blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is
omschreven.

AU020-510

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,4 m
De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 2,4m
zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele
aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-,
wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde
blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is
omschreven.

AU020-540

Uitbouw begane grond achterzijde woning 2,4 m
De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden met 2,4m
zoals op de tekening(en) is aangegeven. Hierop zijn ook eventuele
aanpassingen en uitbreidingen van de installaties aangegeven. De plafond-,
wand- en vloerafwerking binnen en de gevelafwerking aan de buitenzijde
blijven zoals in de technische omschrijving voor de standaard woning is
omschreven.
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DKA10-510

Dakkapel achterzijde

per st.

€

10.000,00

per st.

€

10.000,00

per st.

€

11.500,00

Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de achtergevel
plaatsen met een binnen afmeting van circa 2.80 mtr. Zijwanden van
Rockpanel (kunstofbeplating onderhoudsarm) en dak geïsoleerd, het
houten kozijn met twee te openen ramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.
N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen
die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het
dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van
een onbenoemde ruimte 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 dienst
Bouwtoezicht.

DKA10-540

Dakkapel achterzijde
Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de achtergevel
plaatsen met een binnen afmeting van circa 2.80 mtr. Zijwanden van
Rockpanel (kunstofbeplating onderhoudsarm) en dak geïsoleerd, het
houten kozijn met twee te openen ramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.
N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen
die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het
dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van
een onbenoemde ruimte 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 dienst
Bouwtoezicht.

DKV10-510

Dakkapel aan de voorgevel
Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de voorgevel
plaatsen met een binnen afmeting van circa 1.80 mtr. Zijwanden van Zink
(onderhoudsarm) en een schuin dak geïsoleerd met dakpannen, het houten
kozijn met dubbele draai-kiepramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.
N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen
die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het
dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van
een onbenoemde ruimte 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 dienst
Bouwtoezicht.
Deze optie is niet mogelijk i.c.m. een tuitgevel
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DKV10-540

Dakkapel aan de voorgevel

per st.

€

11.500,00

per st.

€

1.325,00

per st.

€

1.325,00

per st.

€

1.325,00

per st.

€

1.325,00

Op de op tekening aangegeven plaats een dakkapel aan de voorgevel
plaatsen met een binnen afmeting van circa 1.80 mtr. Zijwanden van Zink
(onderhoudsarm) en een schuin dak geïsoleerd met dakpannen, het houten
kozijn met dubbele draai-kiepramen, wordt uitgevoerd met dubbel glas.
N.B. Voor deze koperskeuze geldt dat geen voorzieningen zijn opgenomen
die conform het Bouwbesluit vereist zijn zodra de ruimte waarin het
dakkapel is geplaatst, later, door of in opdracht van u, wordt gewijzigd van
een onbenoemde ruimte 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 dienst
Bouwtoezicht.
Deze optie is niet mogelijk i.c.m. een tuitgevel

DRAZ-510

Dakraam afm 780x1180 mm wit gelakt
Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam, het
dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de maat van de dakpannen. Deze optie is van toepassing
aan de achterzijde van de woning.

DRAZ-540

Dakraam afm 780x1180 mm wit gelakt
Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam, het
dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de maat van de dakpannen. Deze optie is van toepassing
aan de achterzijde van de woning.

DRVZ-510

Dakraam afm 780x1180 mm wit gelakt
Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam, het
dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de maat van de dakpannen. Deze optie is van toepassing
aan de voorzijde van de woning.

DRVZ-540

Dakraam afm 780x1180 mm wit gelakt
Het aanbrengen van een fabrieksmatig wit afgelakt houten dakraam, het
dakraam is voorzien van isolerende beglazing. De dagkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal zoals de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de maat van de dakpannen. Deze optie is van toepassing
aan de voorzijde van de woning.
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Indelingswijzigingen

0220800

Extra binnenwand 100 mm dik

per m2

€

78,00

per st.

€

90,00

per st.

€

90,00

€

20.800,00

€

20.800,00

€

19.300,00

€

19.300,00

Deze optie betreft het leveren en aanbrengen van een extra (stuk)
binnenwand.

5030303

Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur
Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur, excl.
aanpassingen aan elektra

5030304

Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra
Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra

IVD8-510

Indeling 2e verdieping conform optie 8
Indeling 2e verdieping conform optie tekeningen. Optie is inclusief dakkapel
achterzijde en dakraam aan voorzijde.
De binnenwanden op de 2e verdieping wordt uitgevoerd in gipsblokken. De
kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De deurhoogte is circa 2300
mm.

IVD8-540

Indeling 2e verdieping conform optie 8
Indeling 2e verdieping conform optie tekeningen. Optie is inclusief dakkapel
achterzijde en dakraam aan voorzijde.
De binnenwanden op de 2e verdieping wordt uitgevoerd in gipsblokken. De
kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De deurhoogte is circa 2300
mm.

IVD9-510

Indeling 2e verdieping conform optie 9
Indeling 2e verdieping conform optie tekening. Optie is inclusief dakkapel
aan achterzijde.
De binnenwanden op de 2e verdieping wordt uitgevoerd in gipsblokken. De
kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De deurhoogte is circa 2300
mm.

IVD9-540

Indeling 2e verdieping conform optie 9
Indeling 2e verdieping conform optie tekening. Optie is inclusief dakkapel
aan achterzijde.
De binnenwanden op de 2e verdieping wordt uitgevoerd in gipsblokken. De
kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. De deurhoogte is circa 2300
mm.
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TKT10

per st.

Trapkast

€

975,00

Het maken van een trapkast in de woonkamer inclusief de
installatieaanpassingen conform optietekening. De trapkast wordt voorzien
van een standaard binnendeur type Verdi.

Keuken

11471.bwn

Installatiewijzigingen keuken derden

per off

Offerte

per off

Offerte

Installatiewijzigingen uitgevoerd conform offerte ....

1147101bwn Keuken volgens offerte Bruynzeel Keukens
Het leveren en aanbrengen van een keuken volgens offerte van Bruynzeel
Keukens.
Commisienummer : xxx, datum: xxx, tekeningen xxx
Deze optie betreft het aanpassen van leidingwerk. Verrekening keuken via
Bruynzeel.

Sanitair

2050000

Standaard

Standaard sanitair en tegelpakket
Afname van het standaard sanitair en tegelpakket.
Deze optie is niet van toepassing bij de bouwnummers: 50, 52, 53 en 55.

2050001

Sanitair en tegelwerk volgens offerte Het Woonlab

per off

Offerte

Het leveren en aanbrengen van sanitair en tegelwerk in het toilet op de
beganegrond en in de
badkamer op de eerste verdieping van de woning volgens offerte Het
Woonlab
d.d.:........... Offerte nummer : OF17-. Tekeningen conform d.d. ..........

2050002

per st.

Casco toilet begane grond

€

-1.100,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet op
de begane grond.
De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen
dekvloer aangebracht.
Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen.
Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de
ruwe wand gemonteerd.
Bouwnummers 50, 52, 53 en 55 worden standaard casco opgeleverd (zie
ook optie 2050004 en 2050005)
Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te
laten voeren.
Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op
de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de
waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in het toilet en is er een
gelimiteerde garantie SWK van kracht.

15-9-2017

Paraaf: ................

Pagina 5 van 10

Keuzelijst
Werk:

1715

Werknaam:

18 woningen Wonen in Groen

Woningtype:

Alle woningtypes

2050003

Casco badkamer eerste verdieping

per st.

€

-3.100,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer.
De wanden worden niet nader afgewerkt. Op de vloeren wordt geen
dekvloer aangebracht.
Het spuitwerk boven het tegelwerk komt eveneens te vervallen.
Alle aansluitingen worden afgedopt opgeleverd. Het elektra word op de
ruwe wand gemonteerd.
De radiator wordt op de standaard plaats afgemonteerd een aangesloten.
Bouwnummers 50, 52, 53 en 55 worden standaard casco opgeleverd (zie
ook optie 2050004 en 2050005)
Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te
laten voeren.
Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op
de werking van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de
waterdichtheid van wand- en vloerafwerking in de badkamer en is er een
gelimiteerde garantie SWK van kracht.

2050004

Via HWL

Standaard afbouw sanitair en tegelpakket toilet BG
Conform standaard sanitair en tegelpakket het afbouwen van het toilet op
de BG.
Deze optie geld alleen voor de bouwnummers: 50, 52, 53 en 55.

2050005

Via HWL

Standaard afbouw sanitair en tegelpakket badkamer
Conform standaard sanitair en tegelpakket het afbouwen van de badkamer
op de 1e verd.
Deze optie geld alleen voor de bouwnummers: 50, 52, 53 en 55.

Elektra

1060003

Verplaatsen thermostaat BG Woonkamer

per pst.

€

31,00

per st.

€

129,00

per st.

€

103,00

Verplaatsen thermostaat op BG positie conform tekening.
**Exacte positie door installateur te bepalen ivm warmtegarantie.

1070105

Extra dubbele wandcontactdoos
Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met
randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en
breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton,
houten spouwbladen e.d.

1070201

Aanbrengen loze leiding
Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4” (19 mm) PVC elektrabuis).
vanuit de meterkast naar de op tekening aangegeven plaats. De loze
leiding is voorzien van een controledraad en komt uit in een enkele loze
inbouwdoos. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten
sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.
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1070301

Bedraden loze leiding tbv CAI aansluiting

per st.

€

114,00

per st.

€

110,00

per st.

€

165,00

per st.

€

31,00

per st.

€

105,00

per st.

€

107,00

per pst.

€

220,00

per st.

€

127,00

per st.

€

137,00

Het bedraden van een loze leiding voor een CAI-aansluiting incl. leveren en
afmonteren van een TV-FM aansluitdoos. In de meterkast wordt de
bekabeling voorzien van een CAI stekker. Excl. Splitter, niet afgemonteerd.

1070302

Bedraden loze leiding tbv TEL aansluiting
Het bedraden van een loze leiding voor een telefoonaansluiting incl. leveren
en afmonteren van een TEL aansluitdoos. In de meterkast wordt de
bekabeling voorzien van een TEL stekker en is niet afgemonteerd op
aansluitdoos.

1070305

Bedraden loze leiding tbv enkele DATA aansluiting
Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een CAT6 data kabel
en afmonteren met RJ45 wandcontactdoos. De kabel wordt in de meterkast
met overlengte van 2 meter geleverd en voorzien van een RJ 45 steker.

1070401

Verplaatsen willekeurig electrapunt
Het verplaatsen van een wandcontactdoos, loze leiding, CAI- of
telefoonaansluiting.
Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet
mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.

1070404

Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt. Incl. eventueel hak- en
breekwerkzaamheden
en dichtzetten oude plafondvoorziening.

1070501

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te schakelen op bestaande
schakelaar.
Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden

1070502

Extra plafondlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte
enkelpolige schakelaar.
Locatie:

1970004

Extra wandcontactdoos in de meterkast
Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met
randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl.eventueel hak- en
breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton,
houten spouwbladen e.d.

5070017

Universele dimmer ipv enkele schakelaar
Het wijzigen van een standaard enkele lichtschakelaar naar een universele
dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.
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5070018

Enkele universele dimmer ipv dubbele schakelaar

per st.

€

167,00

per st.

€

75,00

per st.

€

380,00

per st.

€

218,00

per st.

€

218,00

€

7.100,00

€

7.100,00

per st.

€

151,00

per st.

€

43,00

Het wijzigen van een standaard dubbele lichtschakelaar naar één enkele
lichtschakelaar en één universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en
Halogeen.

5070085

Vervangen bedrade TEL aansluiting voor DATA of CAI
Vervangen bedrade aansluiting voor DATA CAT 6 of CAI conform tekening.

5070701

Grondkabel op rol op aparte groep
Het aanbrengen van een grondkabel op rol (10m) op aparte groep, aan de
achtergevel ten behoeve van het na oplevering aansluiting van o.a.
tuinverlichting of een hottub. Met schakelaar in de woonkaer naast de
achterdeur. inclusief eventuele hak- en breekwerkzaamheden.

6070110

Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op achtergevel
Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos
(opbouw) aan de achtergevel met enkelpolige schakelaar. Incl.eventueel
hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

6070112

Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op voorgevel
Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos
(opbouw) aan de voorgevel met enkelpolige schakelaar. Incl. eventueel
hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

ZPA-510

Extra zonnepanelen achtergevel
Aangevuld tot 15 panelen (met 270 WP panelen).
Niet mogelijk icm dakraam of dakkapel.

ZPA-540

Extra zonnepanelen achtergevel
Aangevuld tot 15 panelen (met 270 WP panelen).
Niet mogelijk icm dakraam of dakkapel.

Verwarming

1060002

Wijzigen thermostaat
Het wijzigen van de standaard thermostaat in Honeywell Touch (standaard
of moduleren)

5060003

Wijzigen van standaard radiatorkraan in thermostaatkraan
Leveren en monteren thermostatische radiatorkraan i.p.v standaard.
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600.01

Verplaatsen standaard radiator willekeurige ruimte.

per st.

€

53,00

€

2.250,00

Het verplaatsen van een standaard radiator.
Locatie:

600.02

Hoofd vloerverwarming op gehele BG
Vloerverwarming ipv standaard radiatoren op de BG.
(zie ook optie 600.03 en 600.04 bij keuze uitbouw).

600.03

Hoofd vloerverwarming BG bij optie uitbouw 1.20m

€

2.550,00

600.04

Hoofd vloerverwarming BG bij optie uitbouw 2.40m

€

2.830,00

per st.

€

47,00

per st.

€

234,00

per st.

€

305,00

per st.

€

293,00

Loodgieter

5050704

Afvoer condensdroger
Het aanbrengen van een extra afvoer (opbouw) voor een condensdroger
met een apart stankslot nabij de opstelplaats van de wasmachine.

6050701

Buitenkraan voorgevel
Het aanbrengen van een buitenkraan voorgevel (vlakke gevelplaat met
tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele haken/of breekwerkzaamheden).

6050702

Buitenkraan achtergevel
Aanbrengen van een buitenkraan achtergevel (gevelkom met tapkraan en
afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele hak- en/of
breekwerkzaamheden).

6050703

Buitenkraan zijgevel
Het aanbrengen van een buitenkraan zijgevel (vlakke gevelplaat met
tapkraan en afneembare sleutel, incl. aftapmogelijkheid en eventuele haken/of breekwerkzaamheden).
Optie alleen mogelijk bij hoekwoningen!

Diversen

Berkvens

Wijzigingen deuren / kozijnen / garnituur via Berkvens

per off

Mijn Deur

Conform overzicht van Berkvens wijzigingen in deuren / kozijnen / garnituur.
Opdrachtdatum:
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GELIM

per won.

Gelimiteerde SWK garantie

SWK

Indien u een casco keuze heeft gemaakt of in afwijking tot garantie
onderdelen, dan ontvangt u specifiek voor het gekozen onderdeel een
zogenaamde 'Gelimiteerde garantie SWK'

IND.05.01

Dichte trap dmv stootboorden van 1e naar zolderverdieping

€

260,00

€

100,00

Het dichtzetten van de gehele trap doormiddel van stootboorden.

Binnen algemeen

IND.05-02

Schuifrichting schuifpui spiegelen.
Het wijzigen van de schuifrichting van de schuifpui in de achtergevel.
Van binnenuit gezien is de schuifrichting:

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:
Adres:
PC/Plaats:
Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:
Datum:

15-9-2017

Paraaf: ................
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