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Inleiding 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning!  

 

In dit document is te lezen welke mogelijkheden er zijn om uw woning naar eigen 

smaak aan te passen en hoe u dit kunt regelen.  

 

Woonadviseur  

Vanaf het moment dat u uw woning heeft gekocht bij de makelaar heeft u één 

contactpersoon, dit is uw woonadviseur. Uw woonadviseur zal u begeleiden tijdens 

de bouw. Bij haar kunt u terecht met al uw wensen en vragen met betrekking tot de 

bouw van uw woning.  

 

Koopmans Projecten B.V. 

Sanne Hilberink 

Antwoordnummer 3200 

7500 VD Enschede 

s.hilberink@koopmans.nl 

 

Online woningdossier  

Via HomeDNA stellen wij u een online 

woningdossier ter beschikking waarin alle 

gegevens en documenten van uw woning 

geplaatst worden.  

 

Op deze manier ontstaat er een compleet online dossier. Ook de door u gewenste 

meer-/ minderwerk keuzes kunt u via het woningdossier bestellen. Inlog gegevens 

en verdere uitleg ontvangt u via de woonadviseur. 
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Maak uw keuze 

Keuzelijst  

De opties uit de keuzelijst bieden u de gelegenheid om wijzigingen en/of 

uitbreidingen aan te brengen aan installaties en afwerkingen, maar ook in enkele 

bouwkundige opties.  

 

Uw woning maakt deel uit van een projectmatige bouw. Om de bouw van de diverse 

woningen binnen het project zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, hebben wij 

enkele “standaard” opties uitgewerkt. Deze opties passen binnen het bouwsysteem 

en de bouwplannen. De opties zijn te vinden in de keuzelijst.  

 

Tijdens het gesprek met uw woonadviseur en vóór de sluitingsdatum, kunt u uw 

keuzes kenbaar maken. Na het gesprek met uw woonadviseur kunt u een bezoek 

brengen aan de showroom van de keuken, het sanitair en het tegelwerk om 

hiervoor uw keuzes te maken.  

 

Wat is mogelijk 

Uw woning is onderdeel van een seriematig bouwproject. We komen graag zoveel 

mogelijk tegemoet aan uw wensen, maar we kunnen helaas niet alle woonwensen 

honoreren. Bijvoorbeeld als de wijzigingen de bouw zouden vertragen. Bovendien 

moeten wij ons houden aan de bepalingen van de bouwvergunning, het 

Bouwbesluit en de welstandscommissie.  

 

Aan de volgende wensen kunnen wij bijvoorbeeld geen gehoor geven: 

 Wijzigingen aan de buitenzijde van de woning, anders dan aangeboden. 

 Aanpassingen waarvoor een bouwvergunning nodig is. 

 Plaatsgebonden ruimten verplaatsen, zoals de techniekruimte, schachten, de 

meterkast, de badkamer en het toilet. Het verplaatsen van binnenwanden is 

alleen mogelijk bij wanden waarin geen elektra voorzieningen zijn opgenomen. 

Uw woonadviseur kan u van verder informatie voorzien. 

 Het uitvoeren van werkzaamheden door derden vóór oplevering van de woning 

is niet toegestaan. Dit geldt ook voor werkzaamheden die u in eigen beheer wilt 

uitvoeren. Vanzelfsprekend is dit na oplevering wel mogelijk. U dient er dan zelf 

voor te zorgen dat de woning voldoet aan de bouwregelgeving.  

 Alle zelfwerkzaamheden aan uw woning (wanden, vloeren, kozijnen, 

installaties, enzovoort) kunnen consequenties hebben voor de garantie. Deze 

kan hierdoor beperkt worden, of zelfs helemaal vervallen. Dit is ook van 

toepassing op bijvoorbeeld zelfwerkzaamheden aan casco opgeleverde 

keuken, badkamer en/of toiletruimte. 

 Er zal geen toestemming gegeven worden voor het maken van sparingen in de 

vloeren of gevel ten behoeve van de voorbereiding van een rookgaskanaal voor 

een later te plaatsen open haard of gashaard.  
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Hoe verder na de aankoop? 
Na de aankoop van uw woning bij de makelaar wordt u uitgenodigd door de 

woonadviseur voor een kopersgesprek. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd 

over uw woning, het bouwproces, de mogelijkheden en de procedure met 

betrekking tot de kopers opties. 

 

Wij vragen u, voorafgaande aan het gesprek, dit document alvast door te nemen en 

eventuele vragen of opmerkingen te noteren, zodat deze tijdens het gesprek 

doorgenomen kunnen worden.  

 

Zodra het gesprek met de woonadviseur gepland is, zullen uw gegevens aan de 

showrooms bekend worden gemaakt. De medewerkers bij de showrooms zullen de 

mogelijkheden voor de keuken, het sanitair en het tegelwerk met u doornemen. 

Bezoek ruim voor de sluitinsdatum de showrooms, zodat de ondertekende offertes 

voor de sluitingsdatum aan de opdrachtbevestiging in uw woningdossier 

toegevoegd kunnen worden. 

 

Vóór de sluitingsdatum geeft u de gewenste opties uit de keuzelijsten aan in 

HomeDNA. De definitieve koperskeuzes dienen voor de betreffende sluitingsdata in 

HomeDNA door u en ons bevestigd te zijn.  

Uw woonadviseur verwerkt uw gewenste opties op de plattegronden en geven 

daarmee een indicatie van de plaats waar deze aangebracht zullen worden. Dit 

document wordt aan de opdrachtbevestiging in uw woningdossier toegevoegd.  

 

Uw woonadviseur zorgt ervoor dat de definitieve gegevens tijdig bij het 

uitvoeringsteam bekend worden gemaakt en vervolgens worden meegenomen in 

het bouwproces. 

 

Voor alle werkzaamheden, die door u tijdig worden opgedragen voor 

sluitingsdatum, is de standaard opleveringsprocedure met garanties van 

toepassing. Het bouwproces is een zeer bewerkelijk proces. Om dit zo soepel en 

voorspoedig mogelijk te laten verlopen willen wij u verzoeken om de sluitingsdatum 

goed in de gaten te houden. Dit voorkomt teleurstellingen. Na de sluitingsdata 

kunnen wij geen aanvullingen en/of wijzigingen meer in behandeling nemen. 

 

Koopt u de woning ná de sluitingsdatum? De opties in de keuzelijst zijn dan helaas 

niet meer mogelijk of niet meer uitvoerbaar tegen de genoemde prijs. Neem voor 

meer informatie contact op met uw woonadviseur bij Koopmans. 

Sluitingsdatum 

De sluitingsdatum voor project Zutphen, Looër Enk (LE2), Leesten-Oost is: 

 

Ruwbouw : zondag 14 januari  

Afbouw  : zondag 11 maart  

Betalingsregeling meer- en minderwerk 

Alle bedragen, welke zijn aangegeven in de keuzelijsten, zijn inclusief btw. Ook de 

eventuele individuele offertes, welke u aangeboden worden, zullen zijn vermeld 

inclusief btw. Zodra het meer- en minderwerk definitief is, zal het meerwerk worden 

verrekend in twee termijnen, te weten 25% bij opdracht en 75% bij de laatste termijn 

voor de oplevering. 
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Bezoek op de bouw 
Om u als koper in de gelegenheid te stellen om uw toekomstige woning vóór de 

oplevering te bezichtigen, wordt er een zogenoemde kijkmiddag georganiseerd.  

Deze kijkmiddag is ook bedoeld om u als koper, of uw eigen leverancier, de 

gelegenheid te bieden om een aantal zaken ter plaatse in te meten. Wij willen u 

erop wijzen dat het niet is toegestaan om buiten deze bezoekmomenten de bouw te 

betreden. De kijkmiddag zal georganiseerd worden tijdens de afbouwfase, zodat er 

voor u als koper ook echt iets te zien en te meten is en de bouw veilig betreden kan 

worden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van uw woonadviseur. 

 

Verhuizen 

Wij verzoeken u vriendelijk, wanneer u verhuist, dit tijdig schriftelijk door te geven 

aan onze afdeling woonadvies. Zodat wij alle betrokken partijen tijdig kunnen 

informeren en u geen informatie mis loopt.  

 

Koopmans Projecten B.V. 

Afdeling Woonadvies  

Antwoordnummer 3200 

7500 VD Enschede 

woonadvies@koopmans.nl 
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Datum 

4 oktober 2017 

Referentie 

1710.001163 

Blad 

6 van 12 

  

  
 

 

 

 

 

Afwerkingen 

Uw keuze voor de afwerking van uw woning is een belangrijk onderdeel van uw 

wensenpakket. Deze afwerking bestaat uit het volgende: 

 Keuken (standaard afgedopte aansluitingen) 

 Sanitair 

 Tegelwerk 

 Binnendeuren 

 

Voor uw woning is met de grootst mogelijke zorg een standaard uitvoering voor het 

sanitair en tegelwerk uitgezocht. Maar over smaak valt niet te twisten. Daarom kunt 

u van de standaard uitvoering afwijken om uw nieuwe woning optimaal aan uw 

wensen aan te passen. Deze aanpassingen kunnen wij tijdens de bouw 

aanbrengen, zodat u de woning compleet opgeleverd krijgt. 

 

Heeft u liever een andere afwerking dan onze showroom aanbiedt? Of wilt u een 

andere leverancier inschakelen? Dat kan, u kiest dan voor de optie casco 

toiletruimte en de optie casco badkamer. Bedenk wel dat er geen werkzaamheden  

door u of derden tijdens de bouw uitgevoerd kunnen worden. U dient dit na 

oplevering van de woning zelf te regelen.  

 

Wij willen benadrukken dat het standaard sanitair en tegelwerk projectmatig wordt 

ingekocht, waardoor kortingen worden bedongen bij de leverancier. Dit is in de 

verkoopprijs van de woning verdisconteerd. Als u besluit het afwerkingsniveau naar 

persoonlijke wens aan te passen, dient u er rekening mee te houden dat het 

retourbedrag voor het standaard tegelwerk lager is dan hetgeen u als individu 

betaalt in de showroom. Ditzelfde geldt als u kiest voor het casco opleveren van de 

sanitaire ruimtes. 

 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de werkwijze. 
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Keuken 

Algemeen 

Er wordt een standaard keuken ter waarde van € 2.000,- incl. BTW beschikbaar 

gesteld voor het project Leesten Oost. Deze kunt u besteden bij Eigenhuis 

Keukens. 

 

Indien u kiest voor een andere keukenleverancier wordt het bedrag van € 2.000,- 

incl. BTW verwerkt in uw meer- en minderwerkoverzicht. Wel wordt er een basis 

keukeninstallatie aangebracht in de woning. De omvang en posities van de 

installatie staan weergegeven op de nul-tekening. Op de verkooptekening wordt de 

locatie van de keuken aangegeven.  

 

Keukenshowroom 

Voor dit project zijn nul-tekeningen uitgewerkt, deze zijn te vinden in de 

kopersinformatiemap. In deze map zitten tevens brochures van Eigenhuis Keukens.  

 

Hieronder vindt u de gegevens van Eigenhuis Keukens.  

Eigenhuis Keukens 

Astronaut 8F 

3824 MJ Amersfoort 

Telefoonnummer: 033 – 456 05 55 

 

De verkoopmedewerker van Eigenhuis Keukens is u graag optimaal van dienst. 

Hierom vragen wij u een afspraak te maken. Eigenhuis Keukens heeft wellicht al 

contact met u gehad. Uiteraard mag u de showroom zo vaak bezoeken als u dat 

wenst. De koffie staat klaar! 

 

Aanpassing keuken installaties voor oplevering 

Wij bieden u de mogelijkheid om de basis keukeninstallatie, met inachtneming van 

de beperkingen met betrekking tot de bouwmuur en het plafond, tegen een 

meerprijs aan te laten passen aan de gewenste keukenindeling. Kiest u niet voor 

een keuken via Eigenhuis Keukens, maar wel voor installatie aanpassingen in de 

keuken, dan wordt het meerwerkbedrag van het installatiewerk verhoogd met  

€ 250,00 incl. BTW. Het overzicht met meerwerkprijzen ten behoeve van de 

keukeninstallatie vindt u als bijlage in de kopersinformatiemap.   

 

Keuken via Eigenhuis Keukens 

Koopt u (minimaal twee weken) voor de sluitingsdatum via Eigenhuis Keukens een 

keuken, dan zorgen zij ervoor dat de gegevens tijdig bij Koopmans binnen komen.  

De aanpassingen worden daar waar mogelijk voor de oplevering van uw woning 

gerealiseerd. Beslist u in een later stadium om een keuken bij Eigenhuis Keukens te 

kopen, dan kunnen zij u informeren over de verdere mogelijkheden. De gekozen 

keuken wordt na oplevering in overleg met u geplaatst.  

 

Eigenhuis Keukens factureert de keuken rechtstreeks aan u. De uitbreiding c.q. 

wijzigingen van het leidingwerk voor de gekozen keuken wordt door Koopmans bij u 

in rekening gebracht.  
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Voor de nieuwe keuken wordt door Eigenhuis Keukens een tweetal offertes 

opgesteld. In deze offertes wordt het volgende opgenomen: 

1. opgave gekozen keuken incl. gekozen apparatuur, incl. het monteren en 

aansluiten van de keuken (dit wordt rechtstreeks door Eigenhuis Keukens 

aan u gefactureerd). 

2. opgave aanpassing leidingwerk voor de keuken (dit wordt door Koopmans 

aan u gefactureerd). 

Zijn de offertes akkoord, dan kunt u deze ondertekenen en retourneren aan de 

showroom.  

 

Koopmans ontvangt de getekende offertes van de showroom en zal het 

gespecificeerde bedrag voor het installatiewerk via het woningdossier aan u ter 

goedkeuring voorleggen.  

 

Showroom naar eigen keuze 

Mocht u bij Eigenhuis Keukens niet de keuken van uw keuze vinden dan heeft u de 

mogelijkheid om naar een showroom van eigen keuze te gaan om daar wellicht de 

keuken van uw dromen uit te zoeken.  

 

Keuken via uw eigen showroom 

Wanneer u kiest om een keuken bij een andere keukenshowroom te kopen, is het 

mogelijk dat de aanpassing van de installaties ten behoeve van deze keuken vóór 

de oplevering wordt gerealiseerd. Wij ontvangen dan graag uiterlijk 2 weken voor 

de sluitingsdatum een installatietekening van de keuken.  

 

Hieronder vindt u de criteria waaraan de tekening moet voldoen: 

 Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn; 

 Tekeningen worden aangeleverd met bij voorkeur wandaanzichten, waarop 

alleen gemaatvoerde installatiepunten (lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren 

staan aangegeven en bovenaanzichten van de keuken. 

Denk hierbij ook aan de verplicht aan te brengen wandcontactdozen boven het 

aanrecht t.b.v. huishoudelijke gebruik (veelal neemt de externe leverancier 

deze niet op in hun installatietekeningen). 

 Renvooi van installatiepunten (gespecificeerd met apparatuur en vermogen); 

 Tekeningen en installatielijst dienen voorzien te zijn van naam, bouwnummer 

en handtekening met datum; 

 De afzuigventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet verplaatst 

worden. Deze ventielen zijn bedoeld voor de ruimte afzuiging 

De installatietekening van de keuken die u gekozen heeft bij een externe 

keukenshowroom, dienen van gelijkwaardige kwaliteit te zijn als de bijgevoegde 

nultekening. Installatieaanpassingen zijn enkel mogelijk voor de sluitingsdatum.  

 

Koopmans zal het gespecificeerde bedrag voor de aanpassingen van de installaties 

via het woningdossier in HomeDNA aan u ter goedkeuring voorleggen.  

 

De aankoop en het plaatsen van de keuken wordt door de keukenshowroom in 

rekening gebracht. Let u erop dat de keuken ook aangesloten wordt na het 

plaatsen. Het plaatsen van de keuken zal in eigen beheer na oplevering uitgevoerd 

worden. 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

  
 

 

Datum 

4 oktober 2017 

Referentie 

1710.001163 

Blad 

9 van 12 

  

  
 

 

 

 

 

Aandachtspunten keuken: 

 Let op de draairichting van de ramen i.v.m. bijvoorbeeld een kraan. 

 Het is niet toegestaan om een afzuigkap aan te sluiten op de ventielen van het 

centrale afzuigsysteem (mechanische ventilatie).  Een zogenaamde recirculatie 

afzuigkap mag wel worden toegepast. Deze afzuigkappen hebben namelijk 

geen afvoer nodig en werken met koolstoffilters.  

 Er wordt standaard geen geveldoorvoer t.b.v. een afzuigkap aangebracht, dit is 

optioneel mogelijk. De geveldoorvoer is via de koperskeuzelijst te kiezen. Aan 

de buitenzijde wordt een bolrooster geplaatst, de afvoerbuis in de keuken wordt 

niet door Koopmans afgewerkt, maar kan in overleg met uw keukenleverancier 

worden afgewerkt.  

 Wanneer u de keukeninstallatie uit laat breiden met veel extra elektragroepen,  

kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden met een extra 

aardlekschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes in het meer- en 

minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij u hiervoor 

extra kosten in rekening brengen. 

 Installatieaanpassingen in de bouwmuur zijn niet mogelijk. Wilt u installatie aan 

de zijde van de bouwmuur (dit is de wand tussen uw woning en de woning van 

de buren) dan wordt dit in opbouw uitgevoerd. Dit betekent dat het leidingwerk 

te zien is, deze wordt aangebracht op de wand in plaats van in de wand of over 

de vloer in plaats van in de vloer. Installatieaanpassingen in de keuken zijn 

enkel voor sluitingsdatum mogelijk.  

 

Let op:  

u dient uw keuze voor de keuken te maken vóór de ruwbouwsluitingsdatum. 
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Sanitair en tegelwerk  

Algemeen 

 

De badkamer en het toilet worden voorzien van sanitair  en tegelwerk zoals 

omschreven in de technische omschrijving. 

 

Voor een bezoek aan de door ons gekozen sanitair en tegelshowroom Eigenhuis 

Badkamers verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te 

maken. 

 

Voor uw woning is de volgende projectshowroom geselecteerd: 

Eigenhuis Badkamers 

Astronaut 8F 

3824 MJ Amersfoort 

033 – 2474076  

 

Het offertetraject van het sanitair en tegelwerk ziet er als volgt uit: 

 U kunt een afspraak maken met Eigenhuis Badkamers  (ruim vóór de 

sluitingsdatum); 

 Van Eigenhuis Badkamers  ontvangt u binnen circa twee weken na uw bezoek 

een offerte van het door u samengestelde sanitair bij Eigenhuis Badkamers; 

 Deze offerte/opdrachtbevestiging stuurt u vóór de aangegeven sluitingsdatum 

ondertekend retour naar Eigenhuis Badkamers; 

 Koopmans ontvangt uw getekende offerte van Eigenhuis Badkamers  en zal het 

gespecificeerde bedrag voor het sanitair en tegelwerk via HomeDNA aan u ter 

goedkeuring voorleggen.  

 Wanneer u in de badkamer sanitaire onderdelen kiest welke ook aangesloten 

moeten worden op het lichtnet of zelfs op een aparte elektragroep, dan kan het 

zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door middel van een 

extra aardlek- en hoofdschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes 

in het meer- en minderwerk. 

 Vóór de oplevering zal het sanitair en tegelwerk in uw toekomstige woning 

worden geplaatst. 

 

Tot slot willen wij benadrukken dat het standaard sanitair projectmatig wordt 

ingekocht, waardoor kortingen worden bedongen bij de leverancier. 

Wanneer u besluit het afwerkingsniveau naar persoonlijke wens aan te passen, 

dient u er rekening mee te houden dat het retourbedrag voor het standaard sanitair 

lager is dan hetgeen u als individu betaalt in de showroom. 

 

De gekozen wand- en vloertegels worden berekend en afgerond op hele 

verpakkingen inclusief snijverlies. Meerdere m2 die nodig zijn voor bijvoorbeeld een 

bepaald motief of het gevolg zijn van een ander formaat tegel, worden 

doorberekend. Er zijn wandtegels met ongeglazuurde zijkanten. Indien gewenst 

kunt u tegen meerprijs profielen uitzoeken voor de afwerking van uitwendige 

hoeken. Ook willen wij u er op wijzen dat er zich kleurafwijkingen kunnen voordoen 

in zowel tegels als voegen. 

 

Wanneer u kiest voor ander sanitair, dan wordt het gekozen sanitair verrekend met 

het standaard sanitair. Voor het tegelwerk geldt dit ook. 

 

Let op: u dient uw keuze voor sanitair en tegelwerk te maken vóór de 

ruwbouw sluitingsdatum.  
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Binnendeuren 

Het is mogelijk om via de website www.mijndeur.nl uit een aantal 

alternatieve binnendeuren en garnituur te kiezen. Hierbij valt te 

denken aan binnenkozijnen met boven de deuren paneel- en of 

glasvulling en diverse soorten ganituur. 

 

Op de voorzijde van de brochure mijndeur.nl welke is toegevoegd 

aan de kopersinformatiemap, vindt u een groene sticker. Op deze sticker staat de 

gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u de site van mijndeur.nl kunt bezoeken. 

Op de site kunt u uw deuren en garnituur bestellen. 

 

Wij wensen u veel plezier met het kiezen van de voor u geschikte opties! 

 

Bijlagen 

 Koperskeuzelijst ruwbouw d.d. 04-10-2017 

 Koperskeuzelijst afbouw d.d. 04-10-2017 

  

http://www.mijndeur.nl/
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Voorwaarden bij de keuzelijsten 

1. Uw woning maakt deel uit van een projectmatig te bouwen woningbouwplan. 

Daarom wordt er, om een goede voorbereiding en correcte uitvoering te kunnen 

waarborgen, een sluitingsdatum gesteld, waarbinnen uw opties bekend dienen 

te zijn. 

 

Na deze gestelde sluitingsdatum en tijdens de bouw kunnen en worden er geen 

wijzigingen doorgevoerd. 

 

2. De definitieve koperskeuzes dienen voor de betreffende sluitingsdatum in het 

woningdossier via HomeDNA door u en ons bevestigd te zijn. Indien de opties 

niet bevestigd zijn, gaan wij ervan uit dat deze opties vervallen en wordt de 

woning als standaard of volgens de laatste definitieve opties gebouwd en 

opgeleverd. 

 

3. Voor betalingen van meerwerken geldt de regeling, zoals is opgenomen in de 

koop-/aannemingsovereenkomst van SWK. 

 

4. De prijzen zijn inclusief het geldende btw-tarief. 

 

5. Het leveren en plaatsen van de in deze omschrijving beschreven alternatieve 

materialen en/of oplossingen houdt in alle gevallen in (ook daar waar dit niet 

uitdrukkelijk staat vermeld), dat de bestekmatig voorziene materialen en/of 

oplossingen in de optieprijzen zijn verrekend en daardoor zijn komen te 

vervallen. 

 

6. Opties zijn gebaseerd op de standaard woning. In het plan kunnen woningen 

voorkomen, waarbij de optie niet op de aangegeven wijze kan worden 

uitgevoerd. Koopmans b.v. behoudt zich het recht voor dit voor de betreffende 

woning te wijzigen c.q. te laten vervallen. 

 

7. Een exemplaar van deze keuzelijst is gedeponeerd bij de notaris. 

 

 

 

Wij wensen u veel plezier met het kiezen van de voor u geschikte optie! 

 

 



Keuzelijst Ruwbouw

Project: 4690 - 15 woningen Looër Enk (LE2), deelgebied A, Leesten-Oost (bouwnummers 8 t/m 22)

Datum: 04-10-2017

Koperskeuze

1. Bouwkundig
1.1.00 Aanbouw aan achterzijde 1,2 meter diep (bgg 5,4m) € 10.920,00

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond uitgebreid:
- de gehele achtergevel van de begane grond wordt circa 1,2 meter verplaatst richting de tuinzijde;
- de aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- de standaard afwerking van de ruimte inclusief de vloerverwarming blijft gehandhaafd en wordt
doorgezet in de aanbouw;
- het plafondlichtpunt wordt circa 0,6 meter verplaatst richting de tuinzijde;
- het standaard aanwezige elektra in de woningscheidende wanden wordt circa 1,2 meter verplaatst
richting de tuinzijde;
- één extra dubbele wandcontactdoos wordt in de woningscheidende wand aangebracht;
- één wandcontactdoos wordt verplaatst conform optietekening;
- het overige elektra in de woningscheidende wanden blijft ongewijzigd; 

In verband met het wijzigen van de afmetingen van de ruimte wordt de capaciteit van de verwarming
en de ventilatie waar nodig aangepast. Let op: Het kan zijn dat, indien u niet kiest voor een uitbouw
en uw buren wel, de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan en
opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw.

 

1.1.01 Aanbouw aan achterzijde 1,8 meter diep (bgg 5,4m) € 13.780,00

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond uitgebreid:
- de gehele achtergevel van de begane grond wordt circa 1,8 meter verplaatst richting de tuinzijde;
- de aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- de standaard afwerking van de ruimte inclusief de vloerverwarming blijft gehandhaafd en wordt
doorgezet in de aanbouw;
- het plafondlichtpunt wordt circa 0,9 meter verplaatst richting de tuinzijde;
- het standaard aanwezige elektra in de woningscheidende wanden wordt circa 1,8 meter verplaatst
richting de tuinzijde;
- één extra dubbele wandcontactdozen worden in de woningscheidende wand aangebracht;
- één dubbele wandcontactdoos wordt verplaatst conform optietekening;
- het overige elektra in de woningscheidende wanden blijft ongewijzigd; 

In verband met het wijzigen van de afmetingen van de ruimte wordt de capaciteit van de verwarming
en de ventilatie waar nodig aangepast. Let op: Het kan zijn dat, indien u niet kiest voor een uitbouw
en uw buren wel, de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan
en opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw.

 

1.1.02 Aanbouw aan achterzijde 2,4 meter diep (bgg 5,4m) € 16.590,00

De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond uitgebreid: - de gehele achtergevel van de
begane grond wordt circa 2,4 meter verplaatst richting de tuinzijde;
- de aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking;
- de standaard afwerking van de ruimte inclusief de vloerverwarming blijft gehandhaafd en wordt
doorgezet in de aanbouw;
- het plafondlichtpunt wordt circa 1,2 meter verplaatst richting de tuinzijde;
- het standaard aanwezige elektra in de woningscheidende wanden wordt circa 2,4 meter verplaatst
richting de tuinzijde;
- één extra dubbele wandcontactdozen worden in de woningscheidende wand aangebracht;
- één dubbele wandcontactdoos wordt verplaatst conform optietekening;
- het overige elektra in de woningscheidende wanden blijft ongewijzigd; 

In verband met het wijzigen van de afmetingen van de ruimte wordt de capaciteit van de verwarming
en de ventilatie waar nodig aangepast. Let op: Het kan zijn dat, indien u niet kiest voor een uitbouw
en uw buren wel, de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan
en opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw.

 

1.1.30 Kozijn achtergevel wijzigen naar een schuifpui tweedelig (5,4m) € 2.500,00

Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten tweedelige
schuifpui. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot, waarmee de deur zowel vanuit de binnen- als
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buitenzijde geopend kan worden.

 

1.1.32 Kozijn achtergevel wijzigen naar dubbele deuren met één zijlicht € 1.770,00

Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten kozijn met twee
naar buiten openslaande deuren met één zijlicht. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot,
waarmee de deur zowel vanuit de binnen- als buitenzijde geopend kan worden.

 

1.1.33 Kozijn achtergevel wijzigen naar dubbele deuren met zijlichten € 1.875,00

Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten kozijn met twee
naar buiten openslaande deuren met twee zijlichten. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot,
waarmee de deur zowel vanuit de binnen- als buitenzijde geopend kan worden.

 

1.1.34 Kozijn achtergevel spiegelen € 205,00

Op de begane grond wordt de achterpui gespiegeld ten opzichte van de standaard positie.
Verplaasting van elektra (zoals de schakelaar van de buitenlamp) is hierbij niet inbegrepen.

 

1.1.40 Dakkapel 2,4 meter breed € 6.450,00

Op de 2e verdieping wordt op de schuine kap van de woning een dakkapel aangebracht aan de
voorzijde met een breedte van ca. 2,4 m (uitwendige maat). In de dakkapel wordt een kozijn
aangebracht. De dakkapel wordt voorzien van een houten vensterbank. Deze optie is exclusief een
extra radiator. Bij deze optie vervalt het dakraam.

 

1.1.50 Dakraam achterzijde € 1.460,00

Aan de achterzijde van de woning wordt in het dak een dakraam geplaatst, merk Velux, type GGL
SK06, met de afmetingen 114 x 118 cm. Indien noodzakelijk wordt de capaciteit van de verwarming
en de ventilatie aangepast. Deze optie is exclusief een extra radiator.

Let op: deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie: 9.0.01 / 9.0.02 / 9.0.03: EPC 0 d.m.v.
extra zonnepanelen.

 

1.1.91 Vergroten van de standaard houten buitenberging tot ca. 3.00 x 3.00 m € 1.560,00

De buitenberging (standaard ca. 2x3m) wordt standaard geschakeld met de buren (m.u.v. woning 22)
tegen de lange zijde van de berging. Het vergroten van de standaard buitenberging naar ca. 3.00 x
3.00 m is middels deze optie mogelijk. De uitvoering en de afwerking vindt plaats volgens de
technische omschrijving.

 

1.2.00 Trapkast begane grond € 725,00

Op de begane grond wordt in de woonkamer onder de trap een trapkast aangebracht:
- Onder de trap wordt een kozijn en een deur geplaatst;
- In het bovenlicht van het kozijn wordt een dicht paneel aangebracht; 
- De ruimte naast de deur wordt dichtgezet;
- In de trapkast wordt een enkel wandcontactdoos en een wandlichtpunt met schakelaar aangebracht.

 

1.2.20 Indelingswijziging zolder (conform optietekening) € 3.900,00

Het wijzigen van de indeling op zolder conform optietekening. Hierdoor wordt één extra afgesloten
onbenoemde ruimte gecreëerd en wordt de technische ruimte afgesloten. Deze optie is inclusief 2
stuks standaard binnendeuren, 2 stuks extra wandlichtpunten met schakelaar en een extra dubbele
wandcontactdoos in de onbenoemde ruimte. De gehele zolder incl. onbenoemde ruimte is
onafgewerkt zoals in de technische omschrijving.

Wanneer men kiest voor deze optie in combinatie met optie 1.1.40 (Dakkapel 2,4 meter breed) of
1.1.50 (dakraam achterzijde) én optie 3.3.32 extra verwarmingselement op zolder, dan wordt de
onbenoemde ruimte een extra slaapkamer. Er wordt dan een ventilatievoorziening opgenomen in het
dakraam/dakkapel. Het plafond en knieschotten van deze extra slaapkamer worden wit geschilderd.
Dit geeft een extra meerprijs van € 950,-. De optie extra slaapkamer t.p.v. de zolder kan niet
gecombineerd worden met optie 9.0.02 EPC = 0 t.p.v. bnr 11 en bnr 21.

 

1.3.21 Dichte trap i.p.v. open trap van 1e naar 2e verdieping € 345,00

De open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt uitgevoerd als een dichte trap door het
aanbrengen van stootborden. De stootborden worden, net als de treden, alleen gegrond. De onderkant
van de trap wordt geschilderd.
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Keuzelijst Ruwbouw

Datum: 04-10-2017

2. Elektra
2.0.01 Verplaatsen aansluitpunt € 75,00

Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte
verplaatst. Dit geldt voor wandcontactdozen, schakelaars, cai- en telefoonaansluitingen en loze
leidingen. Op tekening s.v.p. de nieuwe plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien
niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.0.03 Wandcontactdozen horizontaal plaatsen i.p.v. verticaal € 345,00

Alle wandcontactdozen worden horizontaal geplaats in plaats van verticaal. Het schakelmateriaal dat
wordt toegepast is conform technische omschrijving. De horizontale inbouwdozen zijn volledig
inbouw. Dit in tegenstelling tot de verticale wandcontactdozen die in basis half-inbouw zijn.

 

2.1.01 Extra enkele wandcontactdoos € 135,00

Een extra enkele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de
wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Op tekening s.v.p.
de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de
maatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.1.02 Extra dubbele wandcontactdoos € 160,00

Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de
wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Indien niet op de
standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven. Op tekening s.v.p. de plaats met
maatvoering aangeven en deze toevoegen.

 

2.1.03 Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos € 55,00

Een enkele wandcontactdoos wordt uitgevoerd als dubbele wandcontactdoos. Dit geldt alleen voor
wandcontactdozen voor normaal huishoudelijk gebruik (max. vermogen van 1,2 kW). Op tekening
s.v.p. de wandcontactdoos aangeven die u wilt laten uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.

 

2.1.04 Enkele wandcontactdoos op aparte groep € 200,00

Ten behoeve van bijvoorbeeld een wasdroger wordt een enkele wandcontactdoos aangebracht. Deze
wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De hoogte is conform de
overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering
aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer
aangeven.

 

2.1.21 Spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel (enkel) € 145,00

Op de achtergevel wordt aan de zijde van het buitenlichtpunt een enkele spatwaterdichte
wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is ca. 600 mm boven het
maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.

 

2.1.22 Spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel (dubbel) € 200,00

Op de achtergevel wordt aan de zijde van het buitenlichtpunt een dubbele spatwaterdichte
wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is ca. 600 mm boven het
maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.

 

2.2.01 Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar € 160,00

Een plafondlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Op tekening
s.v.p. de plaats van zowel het plafondlichtpunt als de schakelaar inclusief de maatvoering aangeven
en deze toevoegen.

 

2.2.02 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 105,00

Een plafondlichtpunt wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Op tekening s.v.p. de plaats van
het plafondlichtpunt inclusief de maatvoering aangeven en deze toevoegen. Aangeven op welke
schakelaar het plafondlichtpunt aangesloten moet worden.
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2.2.03 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar € 160,00

Een wandlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte
van ca. 1,9 meter boven de afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats van zowel het
wandlichtpunt als de schakelaar inclusief de maatvoering aangeven en deze toevoegen.

 

2.2.04 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 105,00

Een wandlichtpunt wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte van ca. 1,9 meter
boven de afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats van het wandlichtpunt inclusief de
maatvoering aangeven en deze toevoegen. Aangeven op welke schakelaar het wandlichtpunt
aangesloten moet worden.

 

2.2.05 Verplaatsen van een plafondlichtpunt € 90,00

Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt naar een door u aan te geven positie op
bijgevoegde plattegrond. De aangegeven maatvoering heeft een marge van ± 100 mm in verband met
de kanaalplaatvloer. Het te verplaatsen plafondlichtpunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk.
Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden.

 

2.2.11 Dubbele schakelaar vervangen door 2 enkele schakelaars € 75,00

Een dubbele lichtschakelaar wordt vervangen door twee enkele lichtschakelaars. Hierdoor is het
mogelijk één of beide schakelaars te vervangen door een dimmer. Op tekening s.v.p. de betreffende
lichtschakelaars aangeven en deze toevoegen. Dit is alleen van toepassing in ruimtes waar een
dubbele lichtschakelaar is aangegeven (dit is een rondje met 2 schakelaars).

 

2.2.12 Schakelaar vervangen door dimmer € 115,00

Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een universele dimmer. Hiermee kan zowel gewone
als halogeenverlichting gedimd worden. Het maximale vermogen van de verlichting is 600 Watt. Op
tekening s.v.p. de betreffende lichtschakelaar aangeven en deze toevoegen. In het geval van een
dubbele schakelaar is deze optie alleen mogelijk in combinatie met optie 2.2.11.

 

2.2.14 Wisselschakelaar op bestaande schakelaar € 200,00

Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een wisselschakelaar. Er wordt een tweede
schakelaar geplaatst. Het lichtpunt kan hiermee vanaf twee plaatsen bediend worden. Op tekening
s.v.p. het betreffende lichtpunt en de tweede schakelaar inclusief maatvoering aangeven en deze
toevoegen.

 

2.2.15 Dimmer op wandcontactdozen woonkamer € 280,00

Het leveren en aanbrengen van een dimmer die maximaal vijf wandcontactdozen dimt. Van de
dubbele wandcontactdozen wordt de linker aangesloten op de dimmer. De positie van de dimmer kunt
u aangeven op bijgevoegde plattegrond.
Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 2.0.03 wandcontactdozen horizontaal i.p.v. verticaal.

 

2.2.21 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar € 160,00

In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de woning met
een schakelaar bediend. De hoogte van het lichtpunt is ca. 2100 mm boven het maaiveld. Op
tekening s.v.p. de plaats van zowel het lichtpunt als de schakelaar met maatvoering aangeven en
deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.2.22 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar € 105,00

In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de woning op de
bestaande schakelaar voor het standaard aanwezige buitenlichtpunt aangesloten. De hoogte van het
lichtpunt is ca. 2100 mm boven het maaiveld. Op tekening s.v.p. de plaats van het lichtpunt met
maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering
vanuit de vloer aangeven.

 

2.3.00 Extra loze leiding vanuit de meterkast (incl. controledraad) € 105,00

Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze
aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de
meterkast. De hoogte van de loze leiding is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen
ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht. Op tekening s.v.p. de
plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de
maatvoering vanuit de vloer aangeven.

 

2.3.11 CAI-aansluiting € 205,00

Een extra bedrade CAI-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De CAI-aansluiting
wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de
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CAI-aansluiting is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats met
maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering
vanuit de vloer aangeven.

 

2.3.14 Tweevoudig data-aansluiting € 205,00

Een tweevoudige DATA-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De DATA-
aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP bedrading CAT 6), maar niet aangesloten
in de meterkast. De hoogte van de DATA-aansluiting is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. Op
tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard
hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.
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Keuzelijst Ruwbouw

Datum: 04-10-2017

3. Verwarming en ventilatie
3.2.91 Vloerverwarming in de badkamer € 550,00

In de badkamer wordt vloerverwarming als bijverwarming aangebracht. De radiator, zoals aangegeven
op de tekening, blijft gehandhaafd. De vloerverwarming wordt aangesloten op de retour van de radiator
door middel van een RTL-ventiel. Met behulp van een regelaar is de temperatuur in te stellen. Het
verwarmen van de vloer is alleen mogelijk indien de radiator in de badkamer in werking is.

 

3.3.32 Extra verwarmingselement op de 2e verdieping € 470,00

Op de 2e verdieping wordt een extra verwarmingselement geplaatst. Op de tekening s.v.p. de plaats
aangeven en toevoegen. De plaats wordt door de installateur beoordeeld.

 

3.4.01 Muurdoorvoer rond 160mm t.b.v. keuken € 200,00

Het maken van een muurdoorvoer rond 160 mm door de gevel ten behoeve van de afvoer van een
motor aangedreven afzuigkap. De doorvoer wordt voorzien van een mantelbuis rond 150 mm. Aan de
buitenzijde komt een bolrooster. De binnenzijde wordt niet nader afgewerkt. De muurdoorvoer komt
standaard op een positie door Koopmans bepaald, zijnde 5 cm onder het plafond en tussen voordeur
en kozijn keuken. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door het kiezen van deze optie het mechanische
ventilatiesysteem tijdelijk verstoord wordt tijdens het gebruik. De garantie op de mechanische
ventilatie blijft van toepassing.
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Keuzelijst Ruwbouw

Datum: 04-10-2017

4. Loodgieterswerk
4.1.31 Casco toiletruimte € -150,00

In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair
geheel te vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de cementdekvloer aangebracht. De koper
dient zelf de cementdekvloer (in het toilet) te meten op vochtgehalte alvorens de tegels na oplevering
zelf kunnen worden aangebracht. De koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard
plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. De wanden
worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en
rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen
niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan
na oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.

 

4.1.33 Casco badkamer € -1.120,00

In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de anhydrietvloer,
het sanitair de aardingsmat en de schachtwanden geheel te vervallen. De radiator wordt wel
aangebracht. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen
afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. De wanden worden
“tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en
rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen
niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan
na oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de
gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.

 

4.3.16 Buitenkraan achtergevel € 405,00

Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter aan de achtergevel. Deze is afsluit- en
aftapbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk en aftappunt. Deze buitenkraan
krijgt een vaste plaats en wordt onder de buitenlamp aangebracht. Het betreft een opbouwkraan met
montageplaat op het metselwerk. De kraan wordt uitgevoerd met een afneembare sleutel.

 

4.3.17 Buitenkraan met schrobput achtergevel € 735,00

Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter en schrobput aan de achtergevel. De
schrobput wordt aangesloten op het riool en de kraan is afsluitbaar in de meterkast door middel van
een stopkraan met kruk. Het betreft een opbouw buitenkraan. Deze buitenkraan met schrobput krijgt
een vaste plaats en wordt uitgevoerd onder de buitenlamp. Het betreft een opbouwkraan met
montageplaat op het metselwerk. De kraan wordt uitgevoerd met een afneembare sleutel.
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6. Keuken
6.0.00 Standaard keuken € 0,00

Uw woning is voorzien van een standaard keuken zoals omschreven in de brochure van Eigenhuis
Keukens. Dit geldt voor de opstelling en opgave van de kasten en apparatuur.

 

6.0.10 Vervallen standaard keuken € -2.000,00

De standaard keuken komt te vervallen. De waterleidingen, de afvoer en de gasaansluiting worden op
de standaard plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten en mechanische ventilatiepunten worden op
de standaard plaats afgemonteerd.

 

6.1.10 Installaties keuken volgens keukenofferte showroom Offerte

U kiest bij onze keukenshowroom Eigenhuis Keukens een keuken waarbij u gebruik maakt van de
verrekening van de standaard keuken ter waarde van € 2.000,-. Dit bedrag zal door Eigehuis Keukens
in mindering brengen op de aankoopwaarde van uw keuken. De uitbreiding c.q. wijzigingen van het
leidingwerk voor de gekozen keuken wordt door Koopmans bij u in rekening gebracht.
Voor een bezoek aan de door ons geselecteerde keukenshowroom verzoeken wij u in alle gevallen
vooraf telefonisch een afspraak te maken bij Eigenhuis Keukens aan de Astronautweg 8F te
Amersfoort (033-247 40 76). Aan de hand van de gemaakte keuzes wordt voor de keuken een tweetal
offertes opgesteld. In deze offertes wordt het volgende opgenomen:
- opgave gekozen keuken incl. gekozen apparatuur
- opgave aanpassing leidingwerk voor de keuken

Zijn de offertes akkoord, dan kunt u deze ondertekenen en retourneren aan de showroom. De
gekozen keuken wordt, in overleg met u, zo spoedig mogelijk na oplevering van uw woning geplaatst.

Wanneer u de keukeninstallatie dermate uit laat breiden en er dermate veel aparte elektragroepen
bijgeplaatst moeten worden, dan kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door
middel van een extra aardlekschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes in het meer- en
minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij u hiervoor extra kosten in rekening
brengen.

 

6.1.20 Keuken door derden, installatiewerk vóór oplevering Offerte

Wanneer u kiest om een keuken bij een andere keukenshowroom te kopen, is het mogelijk dat de
aanpassing van de installaties ten behoeve van deze keuken vóór de oplevering wordt gerealiseerd. U
ontvangt het bedrag genoemd bij optie 6.0.10: vervallen standaard keuken retour via de meer- en
minderwerklijst.

In dit geval dient u 2 weken voor de ruwbouw sluitingingsdatum een keukentekening aan te
leveren.Hieronder vindt u een aantal criteria waaraan de keukentekening moet voldoen:
- Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn;
- Tekeningen worden aangeleverd met wandaanzichten, waarop alleen gemaatvoerde installatiepunten
(lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren staan aangegeven, en bovenaanzichten. Denk hierbij ook
aan de verplicht aan te brengen wandcontactdozen boven het aanrecht t.b.v. huishoudelijke gebruiken
de mv schakelaar;
- Renvooi van installatiepunten (gespecificeerd met apparatuur en vermogen);
- Tekeningen en installatielijst dienen voorzien te zijn van naam, bouwnummer en handtekening met
datum;
- De mechanische ventilatiepunten kunnen niet verplaatst worden. De installatietekeningen van de
keuken die u gekozen heeft bij een derde keukenshowroom, dienen van gelijkwaardige kwaliteit te zijn
zoals de bijgevoegde nultekeningen.
- Er wordt standaard geen geveldoorvoer t.b.v. een afzuigkap aangebracht, dit is optioneel mogelijk.
Zie hiervoor de koperskeuzelijst.

De installatiekosten worden vermeerderd met € 250,00 voor de coördinatiekosten.

Installatieaanpassingen in de bouwmuur en binnenwand in de keuken zijn enkel voor ruwbouw
sluitingsdatum mogelijk.
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9. Duurzaam
9.0.01 Hoekwoning nr. 8, 15, 16 en 22 EPC 0 d.m.v. extra zonnepanelen € 5.955,00

Het woonhuis wordt opgeleverd met een EPC-waarde (EnergiePrestatieCoëfficiënt) van 0. Dit
betekent dat het woonhuis wordt opgeleverd met een neutrale energiebalans bij gebruik van de
installaties. Huishoudelijk gebruik wordt hierin niet meegenomen. Om deze lagere EPC-waarde te
behalen, worden er 10 extra zonnepanelen geplaatst, naast de al aanwezige 8 panelen. In totaal
worden er bij deze optie 18 panelen (15 panelen op het dakvlak van de achtergevel en 3 panelen op
het dakvlak van de voorgevel) geplaatst.

Let op: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 1.1.50 dakraam t.p.v. de achterzijde.

 

9.0.02 Tussenwoning nr. 11 en nr. 21 (met tuitkap) EPC 0 d.m.v. extra zonnepanelen € 5.360,00

Het woonhuis wordt opgeleverd met een EPC-waarde (EnergiePrestatieCoëfficiënt) van 0. Dit
betekent dat het woonhuis wordt opgeleverd met een neutrale energiebalans bij gebruik van de
installaties. Huishoudelijk gebruik wordt hierin niet meegenomen. Om deze lagere EPC-waarde te
behalen, worden er 9 extra zonnepanelen geplaatst, naast de al aanwezige 7 panelen. In totaal
worden er bij deze optie 16 panelen (12 panelen op het dakvlak van de achtergevel, 2 panelen op het
dakvlak van de voorgevel en 2 panelen op het dakvlak van de tuitgevel) geplaatst.

Let op: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 1.1.50 dakraam t.p.v. de achterzijde.

 

9.0.03 Tussenwoning nr. 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 EPC 0 d.m.v. extra zonnepanelen € 5.360,00

Het woonhuis wordt opgeleverd met een EPC-waarde (EnergiePrestatieCoëfficiënt) van 0. Dit
betekent dat het woonhuis wordt opgeleverd met een neutrale energiebalans bij gebruik van de
installaties. Huishoudelijk gebruik wordt hierin niet meegenomen. Om deze lagere EPC-waarde te
behalen, worden er 9 extra zonnepanelen geplaatst, naast de al aanwezige 7 panelen. In totaal
worden er bij deze optie 16 panelen (12 panelen op het dakvlak van de achtergevel en 4 panelen op
het dakvlak van de voorgevel) geplaatst.

Let op: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 1.1.50 dakraam t.p.v. de achterzijde.
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Keuzelijst Afbouw

Project: 4690 - 15 woningen Looër Enk (LE2), deelgebied A, Leesten-Oost (bouwnummers 8 t/m 22)

Datum: 04-10-2017

Koperskeuze

1. Bouwkundig
1.3.01 Alternatieve binnendeuren en garnituur via mijndeur.nl Offerte

Het is mogelijk om uit een aantal alternatieve binnendeuren, binnenkozijnen en garnituur te kiezen.
Hierbij valt te denken aan binnendeuren met paneel- en of glasvulling of binnenkozijnen zonder
bovenlicht. Zie hiervoor de brochure mijndeur.nl in de kopersinformatiemap. Op de voorzijde van de
brochure zit een groene sticker. Op deze sticker vindt u de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee
u de site van mijndeur.nl kunt bezoeken. Op de site kunt u uw deuren bestellen.
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2. Elektra
2.3.23 Bedraden van loze leiding met telefoonbekabeling € 135,00

Een loze leiding wordt met TEL-bekabeling bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze afgemonteerd. De
TEL-aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast, zodat u eventueel nog een huiscentrale kunt
laten aanbrengen na oplevering. Op tekening s.v.p. de leiding aangeven en deze toevoegen. Let op!
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 2.3.00 of een reeds aanwezige loze leiding.

 

Keuzelijst AfbouwAlle prijzen incl. BTW pagina 2 van 5



Keuzelijst Afbouw

Datum: 04-10-2017

3. Verwarming en ventilatie
3.1.30 Thermostaatkraan ten behoeve van radiator € 50,00

In plaats van de standaard bedieningskraan op de radiator wordt een thermostatische radiatorkraan
aangebracht. Op tekening s.v.p. aangeven welke radiator aangepast wordt en deze toevoegen. In
verband met het functioneren van de thermostaat is deze optie niet mogelijk in de ruimte waar de
thermostaat is aangebracht. De prijs geldt per radiator.
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4. Loodgieterswerk
4.3.14 Extra afvoer op wasmachine aansluiting € 45,00

Op de afvoer van de wasmachine wordt een Y-stuk gemaakt voor de afvoer van een condensdroger.
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5. Tegelwerk
5.1.90 Tegelwerk tot plafond toiletruimte begane grond € 360,00

Het standaard tegelwerk in de toiletruimte op de begane grond wordt tot het plafond aangebracht.

 

5.1.91 Tegelwerk tot plafond badkamer € 445,00

Het standaard tegelwerk in de badkamer wordt tot het plafond aangebracht.
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	1. Bouwkundig 1.1.00	Aanbouw aan achterzijde 1,2 meter diep (bgg 5,4m)	€	10.920,00 De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond uitgebreid: - de gehele achtergevel van de begane grond wordt circa 1,2 meter verplaatst richting de tuinzijde; - de aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking; - de standaard afwerking van de ruimte inclusief de vloerverwarming blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de aanbouw; - het plafondlichtpunt wordt circa 0,6 meter verplaatst richting de tuinzijde; - het standaard aanwezige elektra in de woningscheidende wanden wordt circa 1,2 meter verplaatst richting de tuinzijde; - één extra dubbele wandcontactdoos wordt in de woningscheidende wand aangebracht; - één wandcontactdoos wordt verplaatst conform optietekening; - het overige elektra in de woningscheidende wanden blijft ongewijzigd;   In verband met het wijzigen van de afmetingen van de ruimte wordt de capaciteit van de verwarming en de ventilatie waar nodig aangepast. Let op: Het kan zijn dat, indien u niet kiest voor een uitbouw en uw buren wel, de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan en opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw.    1.1.01	Aanbouw aan achterzijde 1,8 meter diep (bgg 5,4m)	€	13.780,00 De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond uitgebreid: - de gehele achtergevel van de begane grond wordt circa 1,8 meter verplaatst richting de tuinzijde; - de aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking; - de standaard afwerking van de ruimte inclusief de vloerverwarming blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de aanbouw; - het plafondlichtpunt wordt circa 0,9 meter verplaatst richting de tuinzijde; - het standaard aanwezige elektra in de woningscheidende wanden wordt circa 1,8 meter verplaatst richting de tuinzijde; - één extra dubbele wandcontactdozen worden in de woningscheidende wand aangebracht; - één dubbele wandcontactdoos wordt verplaatst conform optietekening; - het overige elektra in de woningscheidende wanden blijft ongewijzigd;   In verband met het wijzigen van de afmetingen van de ruimte wordt de capaciteit van de verwarming en de ventilatie waar nodig aangepast. Let op: Het kan zijn dat, indien u niet kiest voor een uitbouw en uw buren wel, de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan en opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw.   1.1.02	Aanbouw aan achterzijde 2,4 meter diep (bgg 5,4m)	€	16.590,00 De woning wordt aan de achterzijde op de begane grond uitgebreid: - de gehele achtergevel van de begane grond wordt circa 2,4 meter verplaatst richting de tuinzijde; - de aanbouw wordt voorzien van een geïsoleerd plat dak met bitumineuze dakbedekking; - de standaard afwerking van de ruimte inclusief de vloerverwarming blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de aanbouw; - het plafondlichtpunt wordt circa 1,2 meter verplaatst richting de tuinzijde; - het standaard aanwezige elektra in de woningscheidende wanden wordt circa 2,4 meter verplaatst richting de tuinzijde; - één extra dubbele wandcontactdozen worden in de woningscheidende wand aangebracht; - één dubbele wandcontactdoos wordt verplaatst conform optietekening; - het overige elektra in de woningscheidende wanden blijft ongewijzigd;   In verband met het wijzigen van de afmetingen van de ruimte wordt de capaciteit van de verwarming en de ventilatie waar nodig aangepast. Let op: Het kan zijn dat, indien u niet kiest voor een uitbouw en uw buren wel, de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan en opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw.   1.1.30	Kozijn achtergevel wijzigen naar een schuifpui tweedelig (5,4m)	€	2.500,00 Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten tweedelige schuifpui. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot, waarmee de deur zowel vanuit de binnen- als buitenzijde geopend kan worden.   1.1.32	Kozijn achtergevel wijzigen naar dubbele deuren met één zijlicht	€	1.770,00 Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten kozijn met twee naar buiten openslaande deuren met één zijlicht. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot, waarmee de deur zowel vanuit de binnen- als buitenzijde geopend kan worden.   1.1.33	Kozijn achtergevel wijzigen naar dubbele deuren met zijlichten	€	1.875,00 Op de begane grond wordt het kozijn in de achtergevel gewijzigd naar een houten kozijn met twee naar buiten openslaande deuren met twee zijlichten. Eén deur wordt voorzien van een cilinderslot, waarmee de deur zowel vanuit de binnen- als buitenzijde geopend kan worden.   1.1.34	Kozijn achtergevel spiegelen	€	205,00 Op de begane grond wordt de achterpui gespiegeld ten opzichte van de standaard positie. Verplaasting van elektra (zoals de schakelaar van de buitenlamp) is hierbij niet inbegrepen.   1.1.40	Dakkapel 2,4 meter breed	€	6.450,00 Op de 2e verdieping wordt op de schuine kap van de woning een dakkapel aangebracht aan de voorzijde met een breedte van ca. 2,4 m (uitwendige maat). In de dakkapel wordt een kozijn aangebracht. De dakkapel wordt voorzien van een houten vensterbank. Deze optie is exclusief een extra radiator. Bij deze optie vervalt het dakraam.   1.1.50	Dakraam achterzijde	€	1.460,00 Aan de achterzijde van de woning wordt in het dak een dakraam geplaatst, merk Velux, type GGL SK06, met de afmetingen 114 x 118 cm. Indien noodzakelijk wordt de capaciteit van de verwarming en de ventilatie aangepast. Deze optie is exclusief een extra radiator.  Let op: deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie: 9.0.01 / 9.0.02 / 9.0.03: EPC 0 d.m.v. extra zonnepanelen.   1.1.91	Vergroten van de standaard houten buitenberging tot ca. 3.00 x 3.00 m	€	1.560,00 De buitenberging (standaard ca. 2x3m) wordt standaard geschakeld met de buren (m.u.v. woning 22) tegen de lange zijde van de berging. Het vergroten van de standaard buitenberging naar ca. 3.00 x 3.00 m is middels deze optie mogelijk. De uitvoering en de afwerking vindt plaats volgens de technische omschrijving.   1.2.00	Trapkast begane grond	€	725,00 Op de begane grond wordt in de woonkamer onder de trap een trapkast aangebracht: - Onder de trap wordt een kozijn en een deur geplaatst; - In het bovenlicht van het kozijn wordt een dicht paneel aangebracht;  - De ruimte naast de deur wordt dichtgezet; - In de trapkast wordt een enkel wandcontactdoos en een wandlichtpunt met schakelaar aangebracht.   1.2.20	Indelingswijziging zolder (conform optietekening)	€	3.900,00 Het wijzigen van de indeling op zolder conform optietekening. Hierdoor wordt één extra afgesloten onbenoemde ruimte gecreëerd en wordt de technische ruimte afgesloten. Deze optie is inclusief 2 stuks standaard binnendeuren, 2 stuks extra wandlichtpunten met schakelaar en een extra dubbele wandcontactdoos in de onbenoemde ruimte. De gehele zolder incl. onbenoemde ruimte is onafgewerkt zoals in de technische omschrijving.  Wanneer men kiest voor deze optie in combinatie met optie 1.1.40 (Dakkapel 2,4 meter breed) of 1.1.50 (dakraam achterzijde) én optie 3.3.32 extra verwarmingselement op zolder, dan wordt de onbenoemde ruimte een extra slaapkamer. Er wordt dan een ventilatievoorziening opgenomen in het dakraam/dakkapel. Het plafond en knieschotten van deze extra slaapkamer worden wit geschilderd. Dit geeft een extra meerprijs van € 950,-. De optie extra slaapkamer t.p.v. de zolder kan niet gecombineerd worden met optie 9.0.02 EPC = 0 t.p.v. bnr 11 en bnr 21.    1.3.21	Dichte trap i.p.v. open trap van 1e naar 2e verdieping	€	345,00 De open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt uitgevoerd als een dichte trap door het aanbrengen van stootborden. De stootborden worden, net als de treden, alleen gegrond. De onderkant van de trap wordt geschilderd.   	 Keuzelijst Ruwbouw  Datum: 04-10-2017


	Keuzelijst Ruwbouw
	2. Elektra 2.0.01	Verplaatsen aansluitpunt	€	75,00 Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst. Dit geldt voor wandcontactdozen, schakelaars, cai- en telefoonaansluitingen en loze leidingen. Op tekening s.v.p. de nieuwe plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.   2.0.03	Wandcontactdozen horizontaal plaatsen i.p.v. verticaal	€	345,00 Alle wandcontactdozen worden horizontaal geplaats in plaats van verticaal. Het schakelmateriaal dat wordt toegepast is conform technische omschrijving. De horizontale inbouwdozen zijn volledig inbouw. Dit in tegenstelling tot de verticale wandcontactdozen die in basis half-inbouw zijn.   2.1.01	Extra enkele wandcontactdoos	€	135,00 Een extra enkele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.   2.1.02	Extra dubbele wandcontactdoos	€	160,00 Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen.   2.1.03	Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos	€	55,00 Een enkele wandcontactdoos wordt uitgevoerd als dubbele wandcontactdoos. Dit geldt alleen voor wandcontactdozen voor normaal huishoudelijk gebruik (max. vermogen van 1,2 kW). Op tekening s.v.p. de wandcontactdoos aangeven die u wilt laten uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.   2.1.04	Enkele wandcontactdoos op aparte groep	€	200,00 Ten behoeve van bijvoorbeeld een wasdroger wordt een enkele wandcontactdoos aangebracht. Deze wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast. De hoogte is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.   2.1.21	Spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel (enkel)	€	145,00 Op de achtergevel wordt aan de zijde van het buitenlichtpunt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is ca. 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.   2.1.22	Spatwaterdichte wandcontactdoos achtergevel (dubbel)	€	200,00 Op de achtergevel wordt aan de zijde van het buitenlichtpunt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is ca. 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.   2.2.01	Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar	€	160,00 Een plafondlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Op tekening s.v.p. de plaats van zowel het plafondlichtpunt als de schakelaar inclusief de maatvoering aangeven en deze toevoegen.   2.2.02	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	€	105,00 Een plafondlichtpunt wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Op tekening s.v.p. de plaats van het plafondlichtpunt inclusief de maatvoering aangeven en deze toevoegen. Aangeven op welke schakelaar het plafondlichtpunt aangesloten moet worden.   2.2.03	Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar	€	160,00 Een wandlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte van ca. 1,9 meter boven de afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats van zowel het wandlichtpunt als de schakelaar inclusief de maatvoering aangeven en deze toevoegen.   2.2.04	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	€	105,00 Een wandlichtpunt wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte van ca. 1,9 meter boven de afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats van het wandlichtpunt inclusief de maatvoering aangeven en deze toevoegen. Aangeven op welke schakelaar het wandlichtpunt aangesloten moet worden.   2.2.05	Verplaatsen van een plafondlichtpunt	€	90,00 Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt naar een door u aan te geven positie op bijgevoegde plattegrond. De aangegeven maatvoering heeft een marge van ± 100 mm in verband met de kanaalplaatvloer. Het te verplaatsen plafondlichtpunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden.   2.2.11	Dubbele schakelaar vervangen door 2 enkele schakelaars	€	75,00 Een dubbele lichtschakelaar wordt vervangen door twee enkele lichtschakelaars. Hierdoor is het mogelijk één of beide schakelaars te vervangen door een dimmer. Op tekening s.v.p. de betreffende lichtschakelaars aangeven en deze toevoegen. Dit is alleen van toepassing in ruimtes waar een dubbele lichtschakelaar is aangegeven (dit is een rondje met 2 schakelaars).   2.2.12	Schakelaar vervangen door dimmer	€	115,00 Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een universele dimmer. Hiermee kan zowel gewone als halogeenverlichting gedimd worden. Het maximale vermogen van de verlichting is 600 Watt. Op tekening s.v.p. de betreffende lichtschakelaar aangeven en deze toevoegen. In het geval van een dubbele schakelaar is deze optie alleen mogelijk in combinatie met optie 2.2.11.   2.2.14	Wisselschakelaar op bestaande schakelaar	€	200,00 Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een wisselschakelaar. Er wordt een tweede schakelaar geplaatst. Het lichtpunt kan hiermee vanaf twee plaatsen bediend worden. Op tekening s.v.p. het betreffende lichtpunt en de tweede schakelaar inclusief maatvoering aangeven en deze toevoegen.   2.2.15	Dimmer op wandcontactdozen woonkamer	€	280,00 Het leveren en aanbrengen van een dimmer die maximaal vijf wandcontactdozen dimt. Van de dubbele wandcontactdozen wordt de linker aangesloten op de dimmer. De positie van de dimmer kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 2.0.03 wandcontactdozen horizontaal i.p.v. verticaal.   2.2.21	Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar	€	160,00 In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de woning met een schakelaar bediend. De hoogte van het lichtpunt is ca. 2100 mm boven het maaiveld. Op tekening s.v.p. de plaats van zowel het lichtpunt als de schakelaar met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.   2.2.22	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	€	105,00 In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de woning op de bestaande schakelaar voor het standaard aanwezige buitenlichtpunt aangesloten. De hoogte van het lichtpunt is ca. 2100 mm boven het maaiveld. Op tekening s.v.p. de plaats van het lichtpunt met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.   2.3.00	Extra loze leiding vanuit de meterkast (incl. controledraad)	€	105,00 Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de loze leiding is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.   2.3.11	CAI-aansluiting	€	205,00 Een extra bedrade CAI-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De CAI-aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de CAI-aansluiting is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.   2.3.14	Tweevoudig data-aansluiting	€	205,00 Een tweevoudige DATA-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De DATA-aansluiting wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP bedrading CAT 6), maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de DATA-aansluiting is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. Op tekening s.v.p. de plaats met maatvoering aangeven en deze toevoegen. Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.   	 Keuzelijst Ruwbouw  Datum: 04-10-2017

	Keuzelijst Ruwbouw
	3. Verwarming en ventilatie 3.2.91	Vloerverwarming in de badkamer	€	550,00 In de badkamer wordt vloerverwarming als bijverwarming aangebracht. De radiator, zoals aangegeven op de tekening, blijft gehandhaafd. De vloerverwarming wordt aangesloten op de retour van de radiator door middel van een RTL-ventiel. Met behulp van een regelaar is de temperatuur in te stellen. Het verwarmen van de vloer is alleen mogelijk indien de radiator in de badkamer in werking is.   3.3.32	Extra verwarmingselement op de 2e verdieping	€	470,00 Op de 2e verdieping wordt een extra verwarmingselement geplaatst. Op de tekening s.v.p. de plaats aangeven en toevoegen. De plaats wordt door de installateur beoordeeld.   3.4.01	Muurdoorvoer rond 160mm t.b.v. keuken	€	200,00 Het maken van een muurdoorvoer rond 160 mm door de gevel ten behoeve van de afvoer van een motor aangedreven afzuigkap. De doorvoer wordt voorzien van een mantelbuis rond 150 mm. Aan de buitenzijde komt een bolrooster. De binnenzijde wordt niet nader afgewerkt. De muurdoorvoer komt standaard op een positie door Koopmans bepaald, zijnde 5 cm onder het plafond en tussen voordeur en kozijn keuken. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door het kiezen van deze optie het mechanische ventilatiesysteem tijdelijk verstoord wordt tijdens het gebruik. De garantie op de mechanische ventilatie blijft van toepassing.   	 Keuzelijst Ruwbouw  Datum: 04-10-2017

	Keuzelijst Ruwbouw
	4. Loodgieterswerk 4.1.31	Casco toiletruimte	€	-150,00 In de toiletruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair geheel te vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de cementdekvloer aangebracht. De koper dient zelf de cementdekvloer (in het toilet) te meten op vochtgehalte alvorens de tegels na oplevering zelf kunnen worden aangebracht. De koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. De wanden worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.   4.1.33	Casco badkamer	€	-1.120,00 In de badkamer komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel, de anhydrietvloer, het sanitair de aardingsmat en de schachtwanden geheel te vervallen. De radiator wordt wel aangebracht. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. De wanden worden “tegelklaar” opgeleverd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd. Op deze optie is de aanvullende overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing.   4.3.16	Buitenkraan achtergevel	€	405,00 Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter aan de achtergevel. Deze is afsluit- en aftapbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk en aftappunt. Deze buitenkraan krijgt een vaste plaats en wordt onder de buitenlamp aangebracht. Het betreft een opbouwkraan met montageplaat op het metselwerk. De kraan wordt uitgevoerd met een afneembare sleutel.   4.3.17	Buitenkraan met schrobput achtergevel	€	735,00 Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter en schrobput aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op het riool en de kraan is afsluitbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk. Het betreft een opbouw buitenkraan. Deze buitenkraan met schrobput krijgt een vaste plaats en wordt uitgevoerd onder de buitenlamp. Het betreft een opbouwkraan met montageplaat op het metselwerk. De kraan wordt uitgevoerd met een afneembare sleutel.   	 Keuzelijst Ruwbouw  Datum: 04-10-2017

	Keuzelijst Ruwbouw
	6. Keuken 6.0.00	Standaard keuken	€	0,00 Uw woning is voorzien van een standaard keuken zoals omschreven in de brochure van Eigenhuis Keukens. Dit geldt voor de opstelling en opgave van de kasten en apparatuur.   6.0.10	Vervallen standaard keuken	€	-2.000,00 De standaard keuken komt te vervallen. De waterleidingen, de afvoer en de gasaansluiting worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten en mechanische ventilatiepunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.   6.1.10	Installaties keuken volgens keukenofferte showroom		Offerte U kiest bij onze keukenshowroom Eigenhuis Keukens een keuken waarbij u gebruik maakt van de verrekening van de standaard keuken ter waarde van € 2.000,-. Dit bedrag zal door Eigehuis Keukens in mindering brengen op de aankoopwaarde van uw keuken. De uitbreiding c.q. wijzigingen van het leidingwerk voor de gekozen keuken wordt door Koopmans bij u in rekening gebracht. Voor een bezoek aan de door ons geselecteerde keukenshowroom verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken bij Eigenhuis Keukens aan de Astronautweg 8F te Amersfoort (033-247 40 76). Aan de hand van de gemaakte keuzes wordt voor de keuken een tweetal offertes opgesteld. In deze offertes wordt het volgende opgenomen: - opgave gekozen keuken incl. gekozen apparatuur - opgave aanpassing leidingwerk voor de keuken  Zijn de offertes akkoord, dan kunt u deze ondertekenen en retourneren aan de showroom. De gekozen keuken wordt, in overleg met u, zo spoedig mogelijk na oplevering van uw woning geplaatst.  Wanneer u de keukeninstallatie dermate uit laat breiden en er dermate veel aparte elektragroepen bijgeplaatst moeten worden, dan kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door middel van een extra aardlekschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes in het meer- en minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij u hiervoor extra kosten in rekening brengen.   6.1.20	Keuken door derden, installatiewerk vóór oplevering		Offerte Wanneer u kiest om een keuken bij een andere keukenshowroom te kopen, is het mogelijk dat de aanpassing van de installaties ten behoeve van deze keuken vóór de oplevering wordt gerealiseerd. U ontvangt het bedrag genoemd bij optie 6.0.10: vervallen standaard keuken retour via de meer- en minderwerklijst.  In dit geval dient u 2 weken voor de ruwbouw sluitingingsdatum een keukentekening aan te leveren.Hieronder vindt u een aantal criteria waaraan de keukentekening moet voldoen: - Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn; - Tekeningen worden aangeleverd met wandaanzichten, waarop alleen gemaatvoerde installatiepunten (lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren staan aangegeven, en bovenaanzichten. Denk hierbij ook aan de verplicht aan te brengen wandcontactdozen boven het aanrecht t.b.v. huishoudelijke gebruiken de mv schakelaar; - Renvooi van installatiepunten (gespecificeerd met apparatuur en vermogen); - Tekeningen en installatielijst dienen voorzien te zijn van naam, bouwnummer en handtekening met datum; - De mechanische ventilatiepunten kunnen niet verplaatst worden. De installatietekeningen van de keuken die u gekozen heeft bij een derde keukenshowroom, dienen van gelijkwaardige kwaliteit te zijn zoals de bijgevoegde nultekeningen. - Er wordt standaard geen geveldoorvoer t.b.v. een afzuigkap aangebracht, dit is optioneel mogelijk. Zie hiervoor de koperskeuzelijst.  De installatiekosten worden vermeerderd met € 250,00 voor de coördinatiekosten.  Installatieaanpassingen in de bouwmuur en binnenwand in de keuken zijn enkel voor ruwbouw sluitingsdatum mogelijk.   	 Keuzelijst Ruwbouw  Datum: 04-10-2017

	Keuzelijst Ruwbouw
	9. Duurzaam 9.0.01	Hoekwoning nr. 8, 15, 16 en 22 EPC 0 d.m.v. extra zonnepanelen	€	5.955,00 Het woonhuis wordt opgeleverd met een EPC-waarde (EnergiePrestatieCoëfficiënt) van 0. Dit betekent dat het woonhuis wordt opgeleverd met een neutrale energiebalans bij gebruik van de installaties. Huishoudelijk gebruik wordt hierin niet meegenomen. Om deze lagere EPC-waarde te behalen, worden er 10 extra zonnepanelen geplaatst, naast de al aanwezige 8 panelen. In totaal worden er bij deze optie 18 panelen (15 panelen op het dakvlak van de achtergevel en 3 panelen op het dakvlak van de voorgevel) geplaatst.  Let op: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 1.1.50 dakraam t.p.v. de achterzijde.   9.0.02	Tussenwoning nr. 11 en nr. 21 (met tuitkap) EPC 0 d.m.v. extra zonnepanelen	€	5.360,00 Het woonhuis wordt opgeleverd met een EPC-waarde (EnergiePrestatieCoëfficiënt) van 0. Dit betekent dat het woonhuis wordt opgeleverd met een neutrale energiebalans bij gebruik van de installaties. Huishoudelijk gebruik wordt hierin niet meegenomen. Om deze lagere EPC-waarde te behalen, worden er 9 extra zonnepanelen geplaatst, naast de al aanwezige 7 panelen. In totaal worden er bij deze optie 16 panelen (12 panelen op het dakvlak van de achtergevel, 2 panelen op het dakvlak van de voorgevel en 2 panelen op het dakvlak van de tuitgevel) geplaatst.  Let op: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 1.1.50 dakraam t.p.v. de achterzijde.   9.0.03	Tussenwoning nr. 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 EPC 0 d.m.v. extra zonnepanelen	€	5.360,00 Het woonhuis wordt opgeleverd met een EPC-waarde (EnergiePrestatieCoëfficiënt) van 0. Dit betekent dat het woonhuis wordt opgeleverd met een neutrale energiebalans bij gebruik van de installaties. Huishoudelijk gebruik wordt hierin niet meegenomen. Om deze lagere EPC-waarde te behalen, worden er 9 extra zonnepanelen geplaatst, naast de al aanwezige 7 panelen. In totaal worden er bij deze optie 16 panelen (12 panelen op het dakvlak van de achtergevel en 4 panelen op het dakvlak van de voorgevel) geplaatst.  Let op: Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 1.1.50 dakraam t.p.v. de achterzijde.
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	Koperskeuze
	1. Bouwkundig 1.3.01	Alternatieve binnendeuren en garnituur via mijndeur.nl		Offerte Het is mogelijk om uit een aantal alternatieve binnendeuren, binnenkozijnen en garnituur te kiezen. Hierbij valt te denken aan binnendeuren met paneel- en of glasvulling of binnenkozijnen zonder bovenlicht. Zie hiervoor de brochure mijndeur.nl in de kopersinformatiemap. Op de voorzijde van de brochure zit een groene sticker. Op deze sticker vindt u de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u de site van mijndeur.nl kunt bezoeken. Op de site kunt u uw deuren bestellen.   	 Keuzelijst Afbouw  Datum: 04-10-2017


	Keuzelijst Afbouw
	2. Elektra 2.3.23	Bedraden van loze leiding met telefoonbekabeling	€	135,00 Een loze leiding wordt met TEL-bekabeling bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze afgemonteerd. De TEL-aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast, zodat u eventueel nog een huiscentrale kunt laten aanbrengen na oplevering. Op tekening s.v.p. de leiding aangeven en deze toevoegen. Let op! Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 2.3.00 of een reeds aanwezige loze leiding.   	 Keuzelijst Afbouw  Datum: 04-10-2017

	Keuzelijst Afbouw
	3. Verwarming en ventilatie 3.1.30	Thermostaatkraan ten behoeve van radiator	€	50,00 In plaats van de standaard bedieningskraan op de radiator wordt een thermostatische radiatorkraan aangebracht. Op tekening s.v.p. aangeven welke radiator aangepast wordt en deze toevoegen. In verband met het functioneren van de thermostaat is deze optie niet mogelijk in de ruimte waar de thermostaat is aangebracht. De prijs geldt per radiator.   	 Keuzelijst Afbouw  Datum: 04-10-2017

	Keuzelijst Afbouw
	4. Loodgieterswerk 4.3.14	Extra afvoer op wasmachine aansluiting	€	45,00 Op de afvoer van de wasmachine wordt een Y-stuk gemaakt voor de afvoer van een condensdroger.   	 Keuzelijst Afbouw  Datum: 04-10-2017

	Keuzelijst Afbouw
	5. Tegelwerk 5.1.90	Tegelwerk tot plafond toiletruimte begane grond	€	360,00 Het standaard tegelwerk in de toiletruimte op de begane grond wordt tot het plafond aangebracht.   5.1.91	Tegelwerk tot plafond badkamer	€	445,00 Het standaard tegelwerk in de badkamer wordt tot het plafond aangebracht.





