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WONINGEN

Electropark
te Ridderkerk

MENSEN VOOR GEBOUWEN

Code

Omschrijving

B

Bouwkundig

B01a1

Dichtzetten V-naden van het betonplafond, begane
grond

Prijs incl. 21% BTW

€ 26,00

In basis worden de V-naden in de betonnen plafonds niet dichtgezet,
zodat de mogelijke krimpscheuren tussen de betonnen vloer/ plafondplaten
minder zichtbaar zijn.
Wij bieden u de mogelijkheid om de V-naden in het betonplafond dicht te
laten zetten inclusief het licht uitvlakken van het plafond. Het plafond wordt
afgewerkt met structuurspuitwerk.
Let op: er kunnen krimpscheuren ontstaan ter plaatse van de naden in het
plafond. Hier wordt GEEN garantie op gegeven.
De prijs is per m2.

B01b1

Dichtzetten V-naden van het betonplafond, 1e verd.

€ 26,00

In basis worden de V-naden in de betonnen plafonds niet dichtgezet,
zodat de mogelijke krimpscheuren tussen de betonnen vloer/ plafondplaten
minder zichtbaar zijn.
Wij bieden u de mogelijkheid om de V-naden in het betonplafond dicht te
laten zetten inclusief het licht uitvlakken van het plafond. Het plafond wordt
afgewerkt met structuurspuitwerk.
Let op: er kunnen krimpscheuren ontstaan ter plaatse van de naden in het
plafond. Hier wordt GEEN garantie op gegeven.
De prijs is per m2.

B01c

Het laten vervallen van het structuurspuitwerk op
het plafond

€ -4,50

Op de betonplafonds wordt geen structuurspuitwerk aangebracht.
Ook blijven de oneffenheden en schades die normaliter gerepareerd worden
in het plafond zichtbaar.
De prijs is per m2.

B02a

Wanden afwerken in klasse “sausklaar”
Op de standaard behangklare wanden wordt een extra laag stucwerk
aangebracht, zodat de wanden “sausklaar” zijn (exclusief sauswerk).
De optie is alleen per gehele ruimte op te geven.
Let op, de bergingen, badkamer, toilet en meterkast worden hierin niet
opgenomen.
De prijs is per m2.
De onderzijde van de wanden wordt gezien als plintzone met als uitgangspunt
dat na oplevering plinten worden aangebracht. Circa 6 cm vanaf de vloer
wordt de wand niet afgewerkt.
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€ 28,00
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Code

Omschrijving

B

Bouwkundig

B05

Toelichting krimpwapening

Prijs incl. 21% BTW

In basis is de vloer niet voorzien van krimpwapening.
Wij bieden u de mogelijkheid om de dekvloer te laten voorzien van een stalen
gegalvaniseerd wapeningnet over de gehele vloer, waardoor scheurvorming
ter plaatse van de plaatnaden van de vloerelementen zoveel mogelijk
wordt voorkomen en er een harde en/of dunne vloerafwerking kan worden
toegepast, zoals een tegel, PVC- of een gietvloer.
Bij een dunne vloerafwerking die gehecht is aan de ondergrond, kunnen
krimpscheuren uit de ondervloer zichtbaar worden in de vloerafwerking.
Deze krimpscheuren vallen buiten de garantievoorwaarden van Woningborg.
Met bovenstaande optie wordt de kans op krimpscheuren geminimaliseerd.

B05a

Dekvloer voorzien van krimpwapening

€ 24,00

De prijs is per m².

B06

Toelichting binnendeurkozijnen en deuren
Een omschrijving van de basis uitvoering binnendeurkozijnen, deuren en
deurbeslag vindt u in de technische omschrijving en afwerkstaat.
U kunt via de virtuele showroom “Mijndeur.nl” van deurenfabrikant
Berkvens een keuze maken voor alternatieve deurkozijnen, binnendeuren en
deurbeslag.
Ook kunt u hier uw keuzes maken voor het laten vervallen en dichtzetten van
de bovenlichten boven de deurkozijnen.
Via Volgjewoning wordt u hierover geïnformeerd.

B06a

Wijzigen van de draairichting van een binnendeur
(excl. elektra)

€ 153,00

De mogelijkheden kunt u bespreken met uw koperadviseur. Bij het wijzigen
van de draairichting van de deur, wordt de positie van de schakelaars NIET
gewijzigd, dit kunt u optioneel aangeven.
De prijs is per deur.

B06b

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn

€ 265,00

De mogelijkheden kunt u bespreken met uw koperadviseur.
Opgave is inclusief verplaatsen schakelaar.
De prijs is per kozijn.
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Code

Omschrijving

B

Bouwkundig

B10

Toelichting vensterbanken

Prijs incl. 21% BTW

Afbeeldingen van de vensterbanken staan op Volgjewoning.

B10a

Vensterbank in Bianco C (standaard uitvoering)

€ 0,00

B10b

Vensterbank in Titano MI

€ 255,00

B10c

Vensterbank in Beige MI

€ 255,00

B10d

Vensterbank in Nero MI

€ 665,00

Zwarte vensterbanken zijn gevoelig voor kleine krassen en beschadigingen.

B14

Schilderwerk onderzijde dakelementen

€ 24,00

In basis zijn de dakelementen aan de onderzijde niet afgewerkt.
De binnenzijde van het dakelement is voorzien van een bruine spaanplaat.
De nietgaatjes worden gestopt, de knieschotten en de onderzijde van het
dakvlak worden gesausd in de kleur wit RAL 9010. De knieschotten en het
dakvlak in de technische ruimte worden niet nader afgewerkt.
Let op: I.v.m. werking van de houten materialen van het dak bestaat de kans
dat de plaatnaden van de spaanplaat binnenafwerking na verloop van tijd
open gaan staan.
Prijs is per m²

B20

Optie draadloze handzender t.b.v. bediening
mechanische ventilatie
Bij keuze voor deze optie wordt een losse zender geleverd bij de oplevering,
waarmee de ventilatie bediend kan worden.
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Code

Omschrijving

C

Centrale verwarming

CV100

Toelichting transmissieberekening

Prijs incl. 21% BTW

Afhankelijk van de door u gekozen opties die van invloed zijn op de
verwarmingsinstallatie worden er eenmalig kosten berekend voor aanpassing
van de transmissieberekening en tekeningen.

CV100a

Tekenkosten / aanpassing transmissieberekening

€ 128,00

CV102

Verplaatsen standaard elektrische radiator in de
badkamer

€ 220,00

Inclusief verplaatsing van de elektrische voeding. Mits technisch uitvoerbaar,
let op zone spatwater.
Keuze via de sanitairshowroom.

CV103E

Extra elektrische radiator op zolder

€ 395,00

Te behalen temperatuur 15 graden

MV01

CO2-sensor met schakelmogelijkheid t.b.v.
ventilatiesysteem

€ 725,00

In plaats van een standaard 3-standen schakelaar in de woonkamer t.b.v.
bediening van de mechanische ventilatie.

Code

Omschrijving

E

Elektra

E100

Toelichting elektra

Prijs incl. 21% BTW

In de technische omschrijving en op de verkooptekeningen staan de basis
elektra-punten omschreven en ingetekend.
Bij de projectshowroom Elektra kunt u uw wensen voor het uitbreiden of
verplaatsen van elektrapunten bespreken. De elektrashowroom brengt
rechtstreeks aan u een offerte uit.
Onderstaande opties zijn dan ook alleen ter informatie,
de daadwerkelijke keuzes kunt u maken via de elektra-showroom.

E101S

Extra dubbele wandcontactdoos

€ 185,00

E104.01S

Verplaatsen van een wandcontactdoos

€ 98,00

E105S

Bedraden en afmonteren standaard loze leiding
DATA (UTP-cat5E)

€ 160,00
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Code

Omschrijving

E

Elektra

E107

Extra loze leiding vanaf de meterkast, met
blinddeksel, exclusief bedraden

Prijs incl. 21% BTW

€ 143,00

Deze loze leiding is voorzien van een controledraad, dit is géén trek-draad.
Voor het bedraden van een loze leiding dient een hiervoor bedoelde trekveer
te worden gebruikt!

E112aS

Enkele spatwaterdichte buiten wandcontactdoos
(op bestaande groep)

€ 225,00

Op de achtergevel standaard onder het buitenlichtpunt. Op de zijgevel of
voorgevel nader te bepalen.

E113S

Voorziening voor elektrisch bedienbaar maken
zonwering achtergevel begane grond

€ 266,00

Vanuit de centraaldoos in het plafond wordt een loze leiding naar de
buitengevel getrokken, in de hoek boven het raamkozijn. Na oplevering
kan hier een elektrisch bedienbare zonwering (screen) door middel van
een afstandsbediening op worden aangesloten. Bedrading van de loze
leiding vanaf de centraaldoos naar de buitengevel te verzorgen door de
zonweringsleverancier na oplevering, in eigen beheer en in opdracht van
koper.
Deze loze leiding is voorzien van een controledraad, dit is géén trek-draad.
Voor het bedraden van een loze leiding dient een hiervoor bedoelde trekveer
te worden gebruikt!

Code

Omschrijving

K

Keukeninstallatie

K100

Toelichting keuken
In de technische omschrijving en op de basis installatietekeningen van de
keukenshowroom is te zien waar en welke installatiepunten in de keuken
worden aangebracht.
Wij bieden u de mogelijkheid om de keuken(installatie) naar uw wens aan te
laten passen.
De basis installatietekeningen en een overzicht van de extra kosten voor
aanpassingen aan de keukeninstallatie staan op volgjewoning.
Onderstaande opties zijn dan ook een selectie en alleen ter informatie, de
showroom zal deze kosten bij aanpassing van de keuken(installatie) voor u
inzichtelijk maken.
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Code

Omschrijving

K

Keukeninstallatie

K100.1

Aanpassen keukeninstallatie (bij keuken via projectleverancier)

Prijs incl. 21% BTW

Na aankoop van uw keuken via de projectleverancier, ontvangt u nog een
separate offerte van de keukenshowroom voor de eventuele verplaatsingen
en uitbreiding aan uw keukeninstallatie. E.e.a. gebaseerd op het overzicht
‘overzicht kosten aanpassen keukeninstallatie’.
Let op, wanneer u de keuken rechtstreeks aan de keukenleverancier betaalt
en u wenst een plaatsing voor de oplevering, dan moet u minimaal 5 dagen
voorafgaand aan de plaatsing uw opstal- en inboedelverzekering in laten gaan.

K100.2

Aanpassen keukeninstallatie (bij keuken via
alternatieve keukenshowroom)

€ 360,00

Indien u aanpassingen in het leidingwerk c.q. installaties ten behoeve van een
door derden te plaatsen keuken door Bouwonderneming Stout BV wilt laten
uitvoeren, dient uw aanvraag aan onderstaande condities te voldoen.
A) De gewenste aanpassingen c.q. uitbreidingen moeten duidelijk aangegeven
en gespecificeerd ter beschikking worden gesteld. Tekeningen op schaal 1:20
/ 1:50, met voor-, boven- en zijaanzicht van de betreffende wand-/vloervlakken
van de keukenopstelling, met een duidelijke maatvoering in millimeters en een
legenda. De tekeningen dienen te zijn voorzien van naam, kavelnummer en
datum.
B) Een specificatie van de gewenste wijzigingen c.q. aanpassingen ten
opzichte van de basisopstelling met duidelijke uitzetting, zoals bijvoorbeeld;
koud- en warm water, riool, elektrapunten (evt. op aparte groep), opsomming
van alle apparaten met opgenomen vermogen.
C) De onder A en B genoemde informatie dient uiterlijk 2 weken vóór de
sluitingsdatum van de keuken bij ons bekend te zijn.
Voor coördinatie offerte, tekenwerk en uitwerking zullen wij € 360,= inclusief
BTW bij u in rekening brengen, bovenop de extra benodigde installatieaanpassingen.
De keuken is alleen na oplevering van uw woning te plaatsen.
Onderstaande opties zijn alleen ter informatie, de daadwerkelijke keuzes
kunt u maken via de showroom.

K102

Extra dubbele wandcontactdoos, op de wand

€ 185,00

K104

Verplaatsen elektrapunt

€ 98,00

K106

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep

€ 368,00

K110

Enkele wandcontactdoos in plafond t.b.v.
recirculatiekap-kookeiland

€ 205,00
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Code

Omschrijving

K

Keukeninstallatie

K112

Enkele wandcontactdoos op aparte groep, uit de
vloer i.c.m keukeneiland

€ 368,00

K114

Verplaatsen water en afvoer spoelbak

€ 190,00

K115

Verplaatsen water en afvoer spoelbak uit vloer i.c.m
keukeneiland

€ 255,00

K122

Aanpassen vloerverwarming i.v.m. gewijzigde
opstelling spoelgedeelte keuken

€ 128,00

Prijs incl. 21% BTW

In basis wordt in de vloer onder de keukenopstelling, inclusief de koelkast de
vloerverwarming doorgelegd, met uitzondering van de positie spoelbak. Daar
wordt de vloerverwarming gedeeltelijk gespaard i.v.m. de kans op legionella.
Let op! De onderkasten van de keuken kunt u niet vast boren in de vloer
i.v.m. leidingwerk.

Code

Omschrijving

L

Loodgieter

L101

Condensafvoer t.b.v. condensdroger

Prijs incl. 21% BTW

€ 33,00

T-stuk op de aanwezige afvoer van de wasmachine.

L102

Vulkraan bij de warmtepomp

€ 132,00

(Standaard vullen via wasmachinekraan)

L103

Buitenkraan met gevelplaat op achtergevel

€ 435,00

Watertappunt wordt, op een door de aannemer vastgestelde positie,
aangelegd. Buitenkraan met los sleuteltje. In een koude periode dient u de
buitenkraan af te sluiten in de meterkast en de waterleiding af te tappen om
bevriezing van de leiding te voorkomen.

L104

Buitenkraan met gevelplaat op de voorgevel

€ 408,00

Watertappunt wordt, op een door de aannemer vastgestelde positie,
aangelegd. Buitenkraan met los sleuteltje. In een koude periode dient u de
buitenkraan af te sluiten in de meterkast en de waterleiding af te tappen om
bevriezing van de leiding te voorkomen.

L900

Casco toiletruimte
Wij bieden de mogelijkheid aan om de toiletruimte casco op te leveren.
Dit houdt in dat het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk en het
standaard sanitair komt te vervallen.
Wanneer u kiest voor casco wordt de toiletruimte in het geheel casco
opgeleverd. Het is niet mogelijk alleen het sanitair of alleen het tegelwerk te
laten vervallen.
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€ -950,00
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Code

Omschrijving

L

Loodgieter

Prijs incl. 21% BTW

De aan- en afvoeren t.b.v. de sanitaire toestellen worden op de standaard
plaatsen afgedopt. De afvoeren worden net boven de vloer, voor de wand
afgedopt en de waterleidingen worden op hoogte in de wand op een muurplaat
afgedopt.
De afwerkvloer wordt in de toiletruimte aangebracht.
De dorpel t.p.v. het binnendeurkozijn vervalt.
De elektrapunten worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.
Het plafond wordt afgewerkt met structuur spuitwerk conform de afwerkstaat.
(Geen spuitwerk op de wanden.)
Tegelwerk en sanitair kunnen na oplevering in eigen beheer worden uitgevoerd.
Bij het casco opleveren vervallen de garanties en iedere aansprakelijkheid op
waterdichtheid en beschadiging van het leidingwerk en installatie.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het casco opleveren van de
toiletruimte, ontvangt u een aanvullende verklaring waarin de gelimiteerde
Garantie- en Waarborgregeling is opgenomen.

L901

Casco badkamer

€ -2.850,00

Wij bieden de mogelijkheid de badkamer casco op te leveren.
Dit houdt in dat het leveren en aanbrengen van het tegelwerk, sanitair, dekvloer
en dorpel vervallen.
Het is niet mogelijk alleen het sanitair of alleen het tegelwerk te laten vervallen.
Na oplevering kunt u in eigen beheer de werkzaamheden (laten) voeren.De
aan- en afvoeren t.b.v. de sanitaire toestellen worden op de standaard plaatsen
afgedopt.
De afvoeren worden op vloerniveau afgedopt en de waterleidingen worden op
hoogte in de wand op een muurplaat afgedopt.
De dekvloer en de dorpel vervallen.
De elektrische radiator in de badkamer wordt los geleverd. (De garantie op de
te behalen temperatuur in de badkamer vervalt.)
De elektrapunten worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.
Het plafond wordt afgewerkt met structuur spuitwerk.
(Geen spuitwerk op de wanden.)
De schachtwand t.b.v. de installaties vervalt. De leidingen t.p.v. de schacht
komen in het zicht.
Bij het casco opleveren vervallen de garanties en iedere aansprakelijkheid op
waterdichtheid en beschadiging van het leidingwerk en installatie.
Wanneer u gebruik wenst te maken van het casco opleveren van de badkamer,
ontvangt u een aanvullende verklaring waarin de gelimiteerde Garantie- en
Waarborgregeling is opgenomen.
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OPDRACHTFORMULIER KOPERSOPTIE
Projectnr. L210020

Bouwnummer

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Bouwnummer
Tel. privé
Tel. zakelijk
Mobiel
E-mail
Datum

Handtekening
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