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Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Bijgaand treft u de totaalbevestiging aan van de door u in opdracht gegeven opties externe opbouw.

Wij verzoeken u deze te controleren en ons te berichten binnen 5 werkdagen na bovengenoemde datum over eventuele
onjuistheden. Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat één en ander correct is weergegeven.

Met de vastlegging in de totaalbevestiging vervalt alle voorafgaande correspondentie en/of mondelinge toezeggingen of
bevestigingen.

U dient deze bevestiging dan ook goed te controleren zodat dit de juiste weergave is van alle gemaakte afspraken en
wensen. 

 Segment
Externe Opbouw

1.1.00.00
EPC 0,25
Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna)
energieneutraal zijn. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor de woningen binnen dit project
is nu 0,25.

Wij willen u erop attenderen dat enkele opties niet zomaar toepasbaar zijn zonder deze norm
te overschrijden. De kans bestaat dat wanneer u de keuze maakt uit bepaalde of
gecombineerde opbouwopties de EPC-norm niet wordt behaald en er aanvullende
maatregelen moeten worden genomen. Te denken aan het plaatsen van extra PV-panelen op
het dak.

Wanneer van uw woning de externe opbouwopties bij ons bekend zijn, zullen wij dit gaan
beoordelen en aansluitend aan u kenbaar maken en tevens aangeven welke kosten dit voor u
met zich meebrengt

€ 0,00

Externe Opbouw

1.1.00.40
Veiligheidsglas
De toe te passen beglazing in de woning voldoet volledig aan het Bouwbesluit, echter niet
aan de in NEN 3569-11 gestelde eis
Wanneer U dit wenst, kunnen wij dit uitvoeren als veiligheidsglas. U ontvangt hiervoor een
separate offerte. Graag aan te geven op tekening welke kozijn(en) gewijzigd moeten worden.

€ 0,00

Externe Opbouw
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1.1.00.50
Gasloos rijwoningen - inclusief trapkast formeren.
De woning uitvoeren met een warmtepomp (bodemwarmte) in plaats van een CV ketel met
gasaansluiting. De warmtepomp wordt geplaatst in een te formeren technische kast onder de
trap. De radiatoren op de verdieping worden vervangen door vloerverwarming en in de
badkamer komt een elektrische handdoekradiator. In de woonkamer wordt de
hoofdthermostaat geplaatst, waarmee de temperatuur in de woonkamer/keuken bijgesteld
kan worden. In de slaapkamers en badkamer worden draadloze thermostaten geplaatst,
waarmee afhankelijk van de warmte/koudevraag in de woonkamer, de temperatuur bijgesteld
kan worden.. Deze warmtepomp dient te regenereren en zal dus in de zomer als een soort
van koeling worden gebruikt. Hiermee kan de ruimtetemperatuur ca. 3 graden worden
verlaagd. De verdeler voor de begane grond zit in de trapkast en de verdeler voor de
verdieping in slaapkamer 1 (achter de deur).
De warmwatervoorziening werkt met een in de warmtepomp aanwezige boiler met een netto
inhoud van 175 liter, waardoor bij het douchen niet onbeperkt warmwater gevraagd kan
worden. Daarnaast zal bij gelijktijdig gebruik van 2 tappunten de taphoeveelheid nadelig
worden beïnvloed.
Hieronder de taphoeveelheid bij de kraan, de watertemperatuur, de totale taphoeveelheid en
tijdsduur van de genoemde temperaturen en de opwarmtijd;

08 l/min. 40 217 ltr. ± 27 min. 2 uur 11
10 l/min. 40 217 ltr. ± 21 min. 2 uur 11
12 l/min. 40 217 ltr. ± 18 min. 2 uur 11
15 l/min. 40 217 ltr. ± 15 min. 2 uur 11

De wanden, binnendeur met stalen binnendeurkozijn, van deze technische kast wordt
geluiddempend uitgevoerd.
Verder wordt er naast de nodige technische aansluitpunten voor de warmtepomp een
wandlichtpunt op een gecombineerde schakelaar met enkele wandcontactdoos geplaatst.
De trap wordt niet nader afgeschilderd en blijft gegrond uitgevoerd.
Een en ander volgens tekening.
*Deze optie vereist een minimale deelname en geldt bij de basisuitvoering van de woning. In
combinatie met de keuze van een uitbouw zal deze worden herzien.

€ 21850,00

Externe Opbouw
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1.1.00.70
Gasloos levensloopbestendige won. 
De woning uitvoeren met een warmtepomp (bodemwarmte) in plaats van een Cv ketel met
gasaansluiting. De warmtepomp wordt geplaatst in de berging op de begane grond. De
radiatoren op de verdieping worden vervangen door vloerverwarming en in de badkamer komt
een elektrische handdoekradiator. In de woonkamer wordt de hoofdthermostaat geplaatst,
waarmee de temperatuur in de woonkamer/keuken bijgesteld kan worden. In de slaapkamers
en badkamer worden draadloze thermostaten geplaatst, waarmee afhankelijk van de
warmte/koudevraag in de woonkamer, de temperatuur bijgesteld kan worden. Deze
warmtepomp dient te regenereren en zal dus in de zomer als een soort van koeling worden
gebruikt. Hiermee kan de ruimtetemperatuur ca. 3 graden worden verlaagd. De verdeler voor
de begane grond zit in de berging op de begane grond en de verdeler voor de verdieping in
de berging op de 1e verdieping.
In verband met de beschikbare ruimte wordt de aansluiting voor de wasmachine verplaatst
naar de technische berging op de eerste verdieping.
De warmwatervoorziening werkt met een in de warmtepomp aanwezige boiler met een netto
inhoud van 175 liter, waardoor bij het douchen niet onbeperkt warmwater gevraagd kan
worden. Daarnaast zal bij gelijktijdig gebruik van 2 tappunten de taphoeveelheid nadelig
worden beïnvloed.
Hieronder de taphoeveelheid bij de kraan, de watertemperatuur, de totale taphoeveelheid en
tijdsduur van de genoemde temperaturen en de opwarmtijd;

08 l/min. 40 217 ltr. ± 27 min. 2 uur 11
10 l/min. 40 217 ltr. ± 21 min. 2 uur 11
12 l/min. 40 217 ltr. ± 18 min. 2 uur 11
15 l/min. 40 217 ltr. ± 15 min. 2 uur 11

Een en ander volgens tekening.
*Deze optie vereist een minimale deelname en geldt bij de basisuitvoering van de woning. In
combinatie met de keuze van een uitbouw zal deze worden herzien.

€ 27900,00

Externe Opbouw
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1.1.00.60
Gasloos 2^1kap woningen 
De woning uitvoeren met een warmtepomp (bodemwarmte) in plaats van een Cv ketel met
gasaansluiting. De warmtepomp wordt geplaatst in een te formeren ongeïsoleerde technische
kast in de geschakelde stenen berging. De radiatoren op de verdieping worden vervangen
door vloerverwarming en in de badkamer komt een elektrische handdoekradiator. In de
woonkamer wordt de hoofdthermostaat geplaatst, waarmee de temperatuur in de
woonkamer/keuken bijgesteld kan worden. In de slaapkamers en badkamer worden
draadloze thermostaten geplaatst, waarmee afhankelijk van de warmte/koudevraag in de
woonkamer, de temperatuur bijgesteld kan worden. Deze warmtepomp dient te regenereren
en zal dus in de zomer als een soort van koeling worden gebruikt. Hiermee kan de
ruimtetemperatuur ca. 3 graden worden verlaagd. De verdeler voor de begane grond zit in de
hal en de verdeler voor de verdieping in slaapkamer 3 (achter de deur).
De warmwatervoorziening werkt met een in de warmtepomp aanwezige boiler met een netto
inhoud van 175 liter, waardoor bij het douchen niet onbeperkt warmwater gevraagd kan
worden. Daarnaast zal bij gelijktijdig gebruik van 2 tappunten de taphoeveelheid nadelig
worden beïnvloed.
Hieronder de taphoeveelheid bij de kraan, de watertemperatuur, de totale taphoeveelheid en
tijdsduur van de genoemde temperaturen en de opwarmtijd;

08 l/min. 40 217 ltr. ± 27 min. 2 uur 11
10 l/min. 40 217 ltr. ± 21 min. 2 uur 11
12 l/min. 40 217 ltr. ± 18 min. 2 uur 11
15 l/min. 40 217 ltr. ± 15 min. 2 uur 11

Een en ander volgens tekening.
*Deze optie vereist een minimale deelname en geldt bij de basisuitvoering van de woning. In
combinatie met de keuze van een uitbouw zal deze worden herzien.

€ 24100,00

Externe Opbouw

1.2.12.40
Uitbouw achterzijde 1,20m1 - rijwoningen
Uitbreiding volgens de optietekening met 1200 mm.
Uitvoering en afwerkingsniveau uitbouw conform omschrijving woonkamer in de
verkoopbrochure.
Inclusief het aanpassen van de verwarmings- en elektrische installaties

Prijs is inclusief architect- en constructeurskosten en eventueel leges.

€ 15100,00

Externe Opbouw

1.2.12.50
Uitbouw achterzijde 1,20m1 - 2^1 kap woningen
Uitbreiding volgens de optietekening met 1200 mm.
Uitvoering en afwerkingsniveau uitbouw conform omschrijving woonkamer in de
verkoopbrochure.
Inclusief het aanpassen van de verwarmings- en elektrische installaties

Prijs is inclusief architect- en constructeurskosten en eventueel leges.

€ 12800,00

Externe Opbouw
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1.2.14.40
Uitbouw achterzijde 2,40m1 - rijwoningen
Uitbreiding volgens de optietekening met 2400 mm.
Uitvoering en afwerkingsniveau uitbouw conform omschrijving woonkamer in de
verkoopbrochure.
Inclusief het aanpassen van de verwarmings- en elektrische installaties

Prijs is inclusief architect- en constructeurskosten en eventueel leges.

€ 19900,00

Externe Opbouw

1.2.14.50
Uitbouw achterzijde 2,40m1 - 2^1 kap woningen
Uitbreiding volgens de optietekening met 2400 mm.
Uitvoering en afwerkingsniveau uitbouw conform omschrijving in de verkoopbrochure.
Inclusief het aanpassen van de verwarmings- en elektrische installaties

Prijs is inclusief architect- en constructeurskosten en eventueel leges.

€ 17600,00

Externe Opbouw

1.2.40.12
Extra gevelkozijn 1e verdieping
Leveren en aanbrengen van een raamkozijn met draaikiepraam in de zijgevel.
Betreft een houten kozijn voorzien van een ventilatierooster en inbraakwerend hang - en
sluitwerk conform.
Positie volgens tekening.

Prijs incl. constructeurskosten.

€ 1650,00

Externe Opbouw

1.2.45.20
Kanteldeur elektrisch uitgevoerd 
Het elektrisch uitvoeren van de standaard geleverde kanteldeur, inclusief het leveren van 2
stuks afstandsbedieningen.

Sluitsysteem kanteldeur conform inbraakwerendheidsklasse 2

€ 620,00

Externe Opbouw

1.2.47.10
Wijzigen kanteldeur in sectionaal handbediend
De standaard stalen kanteldeur wijzigen in een sectionaaldeur. Uitgaande van dezelfde
afmeting als de standaard kanteldeur.
Sectionaaldeur is handbediend uitgevoerd.
Voorzien van hang- en sluitwerk van inbraakwerendheidsklasse 2.

€ 1215,00

Externe Opbouw

1.2.47.20
Wijzigen kanteldeur in sectionaal automatisch
De standaard stalen kanteldeur wijzigen in een elektrisch bedienbare sectionaaldeur.
Uitgaande van dezelfde afmeting als de standaard kanteldeur.
Incl. twee stuks handzenders. Incl. aanbrengen extra wandcontactdoos t.b.v. de deur
Voorzien van hang- en sluitwerk van inbraakwerendheidsklasse 2.

€ 1755,00

Externe Opbouw
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1.2.48.10
Dubbele metalen aangebouwde bergingsdeuren/NT 60
De standaard stalen kanteldeur vervangen door aluminium dubbele deuren in geisoleerde
uitvoering.
NB. het kozijn is niet geisoleerd.

Deze deuren zijn incl. inbraakwerendheidklasse 2 slot met gelijk sluitende cilinder.

Standaard in een door de architect te bepalen RAL kleur en op basis van dezelfde afmeting
als de standaard kanteldeur.

€ 2995,00

Externe Opbouw

1.2.48.15
Dubbele metalen aangebouwde bergingsdeuren/NT 80
De standaard stalen kanteldeur vervangen door aluminium dubbele deuren in geisoleerde
uitvoering
Deze deuren zijn incl. inbraakwerendheidklasse 2 slot met gelijk sluitende cilinder.

Standaard in een door de architect te bepalen RAL kleur en op basis van dezelfde afmeting
als de standaard kanteldeur.

€ 4065,00

Externe Opbouw

1.2.50.40
Dubbele openslaande deuren in plaatse van standaard aluminium schuifpui
De standaard aluminium schuifpui wijzigen voor een hardhouten kozijn met dubbele
openslaande deuren.
Openslaande deuren voorzien van standaard hang- en sluitwerk van
inbraakwerendheidsklasse 2. Uitvoering volgens optietekening.

Uitvoering op basis van dezelfde afmeting als de standaard schuifpui.

Prijs is incl. architect kosten en eventueel eventueel leges.

€ 2155,00

Externe Opbouw

1.2.50.50
Wijzigen schuifrichting schuifpui
Het omwisselen van het schuivende en vaste deel in de schuifpui.

€ 50,00

Externe Opbouw

1.2.50.70
Wijzigen gevelkozijn Rijwoningen
Het aanpassen van het gevelkozijn ten behoeve van het creëren van een hoek opgestelde
keuken. De borstwering wordt verhoogd naar circa 1,05m1
Uitvoering van het kozijn conform het basis gevelkozijn. De onderste, horizontale, ruit wordt
vervangen door een Colorbelpaneel in een door de architect te bepalen kleur.

€ 240,00

Externe Opbouw
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1.2.60.10
Zolderindeling - rijwoningen
Het indelen van de zolderverdieping.
Incl. standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht en een standaard opdekdeur. Er zal geen
sauswerk op de dakplaten worden aangebracht.
Uitvoering en afwerkingsniveau conform omschrijving in de verkoopbrochure.
Inclusief het aanpassen van de verwarmings- en elektrische installaties. Een en ander
volgens tekening.

Let op: door het plaatsen van een tussenwand voldoet de ruimte nog niet automatisch aan
alle eisen van het bouwbesluit welke gesteld worden aan een verblijfsruimte op het gebied
van lichttoetreding, ventilatie, verwarming en elektra.

IN DEZE PRIJS IS GEEN DAKKAPEL, DAKOPBOUW, DAKRAAM OF VLIERING MET
VLIZOTRAP GEREKEND, hiervoor dient u een keuze te maken uit één van de andere opties.

€ 6900,00

Externe Opbouw

1.2.60.15
Zolderindeling - 2^1 kap woningen
Het indelen van de zolderverdieping.
Incl. standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht en een standaard opdekdeur. Er zal geen
sauswerk op de dakplaten worden aangebracht.
Uitvoering en afwerkingsniveau conform omschrijving in de verkoopbrochure.
Inclusief het aanpassen van de verwarmings- en elektrische installaties. Een en ander
volgens tekening.

Let op: door het plaatsen van een tussenwand voldoet de ruimte nog niet automatisch aan
alle eisen van het bouwbesluit welke gesteld worden aan een verblijfsruimte op het gebied
van lichttoetreding, ventilatie, verwarming en elektra.

IN DEZE PRIJS IS GEEN DAKKAPEL, DAKOPBOUW, DAKRAAM OF VLIERING MET
VLIZOTRAP GEREKEND, hiervoor dient u een keuze te maken uit één van de andere opties.

€ 8600,00

Externe Opbouw

1.2.60.20
Dakkapel voorgevel - rijwoningen
Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel van de woning conform de
optietekening.
Afwerking binnenzijde met spaanplaat, gelijk aan de dakplaten, geschikt voor behang- of
sauswerk.

Let op:
Door het plaatsen van een dakkapel voldoet de ruimte nog niet automatisch aan alle eisen
van het bouwbesluit welke gesteld worden aan een verblijfsruimte op het gebied van
lichttoetreding, ventilatie, verwarming en elektra. Met andere woorden: hiermee voldoet de
ruimte niet aan de wettelijk gestelde eisen voor bijvoorbeeld een slaapkamer.

Prijs is incl. architect- en constructeurskosten en eventueel leges.

€ 7500,00

Externe Opbouw
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1.2.60.30
Dakkapel voorgevel - 2^1 kap woningen
Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel van de woning conform de
optietekening.
Afwerking binnenzijde met spaanplaat, gelijk aan de dakplaten, geschikt voor behang- of
sauswerk.

Let op:
Door het plaatsen van een dakkapel voldoet de ruimte nog niet automatisch aan alle eisen
van het bouwbesluit welke gesteld worden aan een verblijfsruimte op het gebied van
lichttoetreding, ventilatie, verwarming en elektra. Met andere woorden: hiermee voldoet de
ruimte niet aan de wettelijk gestelde eisen voor bijvoorbeeld een slaapkamer.

Prijs is incl. architect- en constructeurskosten en eventueel leges.

€ 8050,00

Externe Opbouw

1.2.62.40
Dakvenster type SK06, afm. ca. 1140x1180 mm (Voorzijde)
Dakvenster Velux type SK06 met afmetingen ca. 1140 x 1180 mm, standaard wit.
Inclusief afwerking aan de binnenzijde (dagkant) van het dakraam met materiaal conform
onderzijde dakplaat.
Plaats nader te bepalen. Deze kan beperkt worden door de positie van eventueel aanwezige
PV panelen en of de technische uitwerking dakconstructie en of de pannenmaat.

Let op: door het plaatsen van een dakraam voldoet de ruimte nog niet automatisch aan alle
eisen van het bouwbesluit welke gesteld worden aan een verblijfsruimte(slaapkamer) op het
gebied van lichttoetreding, ventilatie, verwarming en elektra.

€ 1570,00

Externe Opbouw

1.2.65.10
Dakvenster type SK06, afm. ca. 1140x1180 mm incl. toeslag pkm
Dakvenster Velux type SK06 met afmetingen ca. 1140 x 1180 mm, standaard wit.
Inclusief afwerking aan de binnenzijde (dagkant) van het dakraam met materiaal conform
onderzijde dakplaat.
Plaats nader te bepalen. Deze kan beperkt worden door de positie van eventuele PV panelen
en de technische uitwerking dakconstructie en of de pannenmaat.

Let op: door het plaatsen van een dakraam voldoet de ruimte nog niet automatisch aan alle
eisen van het bouwbesluit welke gesteld worden aan een verblijfsruimte(slaapkamer) op het
gebied van lichttoetreding, ventilatie, verwarming en elektra.

Prijs is inclusief architect- en constructeurskosten en eventueel leges.

Dakraam voorzien van Politie Keur Merk beveiliging .

Vereiste bij levensloop bestendige woningen.

€ 1750,00

Externe Opbouw
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1.2.70.60
Badkamer 500 mm vergroten
De standaard badkamer vergroten met 500mm, ten koste van slaapkamer 2

De optie is inclusief :
- het verplaatsen van en leveren van extra binnenwand conform tekening
- verplaatsen van sanitaire toestellen
- aanvullend vloertegelwerk
- aanvullend wandtegelwerk.

€ 555,00

Externe Opbouw

1.2.85.10
Voorbereiding vloersparing
De optie betreft het constructief controleren van de mogelijkheden van een vloersparing voor
een rookgasafvoer (t.b.v. gas- of openhaard) met een maximale afmetingen van rond 300 mm
in de 1e en 2e verdiepingsvloer (en eventueel een plat dakvloer, indien aanwezig.)
Nadat u als koper middels een tekening aan ons kenbaar heeft gemaakt waar u na de
oplevering een vloersparing zou willen laten boren en met welke diameter zullen wij de
volgende werkzaamheden uitvoeren.
De door u gewenste positie en diameter zoals door met een tekening aangegeven zal eerst
ter beoordeling worden voorgelegd aan de vloerenleverancier. Na zijn goedkeuring, incl.
eventuele aanpassing in de positie, ontvangt u van ons een gemaatvoerde tekening retour
zodat u daarmee uw leverancier kunt informeren.
Verder zal de installateur de eventuele aanwezige installatie leidingen (Cv, elektra en of
water) in de afwerkvloer voldoende ruim om de betreffende positie heen leggen.
Nadat uw deze optie heeft opgedragen is deze onomkeerbaar.

€ 300,00

Externe Opbouw

1.3.10.30
Plaatstalen uitstortgootsteen met koudwater aansluiting in berging (niet vorstvrij)
Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen met koudwaterkraan in de
aangebouwde berging. (niet vorstvrij)
Een en ander volgens tekening.

Koper is zelf verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van de kraan.

€ 890,00

Externe Opbouw

1.3.10.40
Plaatstalen uitstortgootsteen met mengkraan in berging (niet vorstvrij)
Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen met mengkraan in de
berging. (niet vorstvrij)
Een en ander volgens tekening.

Koper is zelf verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van de kraan.

€ 1370,00

Externe Opbouw

1.3.30.10
Vorstvrije buitenkraan voorgevel
Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel.

N.b. dit betreft slechts een tappunt en is niet geschikt voor een vaste aansluiting zoals
bijvoorbeeld benodigd voor een beregeningsinstallatie.

€ 295,00

Externe Opbouw
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1.3.30.20
Vorstvrije buitenkraan achtergevel
Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel.

N.b. dit betreft slechts een tappunt en is niet geschikt voor een vaste aansluiting zoals
bijvoorbeeld benodigd voor een beregeningsinstallatie.

€ 430,00

Externe Opbouw

1.3.35.10
Put onder buitenkraan
Het leveren en monteren van een schrobputje onder de buitenkraan aan de voor-, zij- en/of
achtergevel.
Optie alleen mogelijk in combinatie met buitenkraan.

€ 455,00

Externe Opbouw

1.3.40.10
Mantelbuis met loze leiding door fundatie
Het leveren en aanbrengen van een mantelbuis van rond 75 mm, vanuit de meterkast door de
kruipruimte naar de achtergevel, tweezijdig afgedopt.
Een en ander volgens tekening.

€ 305,00

Externe Opbouw

1.3.70.10
Positie spoelbak in keuken
Het verplaatsen van de positie van de spoelbak (riolering) ten behoeve van de
keukenindeling. In verband met de uitwerking en bestelling van de vloerplaten dient dit
vroegtijdig bekend te zijn.

Zodra u de installatietekening van uw keukenleverancier heeft ontvangen kunt u deze aan
ons aanleveren. U ontvangt vervolgens een opgave voor de eventuele overige wijzigingen en
aanvullingen op het installatiewerk ten behoeve van uw keuken.

€ 170,00

Externe Opbouw

1.4.20.10
Grondkabel 20 meter op rol - geschakeld
Het leveren van een grondkabel 20 meter op rol bij de achtergevel voor bijv. toekomstige
tuinverlichting. Voeding is geschakeld door een schakelaar bij de achtergevel aan de
binnenzijde.
Positie volgens tekening.

€ 330,00

Externe Opbouw

1.4.25.10
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten
Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw)
buiten tegen de gevel.
Positie door u op te geven

€ 190,00

Externe Opbouw

1.4.25.30
Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten 
Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (opbouw)
buiten tegen de gevel.
Positie door u op te geven

€ 230,00
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Externe Opbouw

1.4.20.20
Extra grondkabel per 5 meter
Extra grondkabel per 5 meter op rol als aanvulling t.b.v. de optie 1.4.10.10.
Meerprijs per extra 5 meter kabel.

€ 45,00

Externe Opbouw

1.4.30.10
Extra aansluitpunt buiten lichtpunt
Het leveren en monteren van een extra buitenlichtpunt met een schakelaar binnen in de
woning (excl. armatuur).
Positie door u op te geven

€ 190,00

Externe Opbouw

1.4.30.20
Extra aansluitpunt buiten lichtpunt op een al aanwezige schakelaar
Het leveren en monteren van een extra buitenlichtpunt op een aanwezige schakelaar binnen
(excl. armatuur).
Positie door u op te geven

€ 120,00

Externe Opbouw

1.4.30.30
Verplaatsen van het standaard buiten lichtpunt
Verplaatsen van een al aanwezige aansluitpunt ten behoeve van buitenverlichting.
Positie door u op te geven

€ 90,00

Externe Opbouw

1.4.50.60
Extra binnen lichtpunt
Het leveren en monteren van een extra (wand- of plafond) lichtpunt met schakelaar. Positie
door u op te geven

Let op: plaats van het plafondlichtpunt afhankelijk van de kanalen in de verdiepingsvloer,
waardoor afwijkingen in de gewenste plaats niet uit te sluiten zijn. Uiteindelijke plaats
plafondlichtpunt pas definitief na goedkeuring vloerleverancier. Maatverschillen van meer dan
10 cm. kunnen zeker voorkomen. In dat geval koppelen wij dit naar u terug. Bij
onoverkomelijke verschillen houden wij ons het recht voor de optie te annuleren.

€ 165,00

Externe Opbouw

1.4.50.70
Extra binnen lichtpunt op een al aanwezige schakelaar
Leveren en monteren van een extra (wand- of plafond) lichtpunt op een al aanwezige
schakelaar. Positie door u op te geven

Let op: plaats van het plafondlichtpunt afhankelijk van de kanalen in de verdiepingsvloer,
waardoor afwijkingen in de gewenste plaats niet uit te sluiten zijn. Uiteindelijke plaats
plafondlichtpunt pas definitief na goedkeuring vloerleverancier. Maatverschillen van meer dan
10cm. kunnen zeker voorkomen. In dat geval koppelen wij dit naar u terug. Bij
onoverkomelijke verschillen houden wij ons het recht voor de optie te annuleren.

€ 110,00

Externe Opbouw
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1.4.50.80
Verplaatsen binnen lichtpunt
Verplaatsen van een centraaldoos in het plafond voor een lichtpunt naar een andere plaats in
dezelfde ruimte. Positie door u op te geven

Let op: plaats van het plafondlichtpunt afhankelijk van de kanalen in de verdiepingsvloer,
waardoor afwijkingen in de gewenste plaats niet uit te sluiten zijn. Uiteindelijke plaats
plafondlichtpunt pas definitief na goedkeuring vloerleverancier. Maatverschillen van meer dan
10cm. kunnen zeker voorkomen. In dat geval koppelen wij dit naar u terug. Bij
onoverkomelijke verschillen houden wij ons het recht voor de optie te annuleren.

€ 90,00

Externe Opbouw

1.9.00.01
Geen externe opbouw wensen
De kopers hebben geen wensen m.b.t. de externe opbouw opties.

€ 0,00

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 5 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen. 
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