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Naam :
Adres :
Postc. :
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Op�enr. Omschrijving
AFBOUWBOUWOPTIES
Installa�es

20.01 Aansluitpunt elektrisch koken 3-fasen
Het uitvoeren van de aanslui�ng voor elektrisch koken met een 3-fasen 
aanslui�ng voor een kookplaat met een hoog vermogen i.p.v. de 
standaard aanslui�ng.

O € 200,00

20.02 Extra groep 16A / 230V + 10 meter kabel t.b.v. buitenverlich�ng
10 meter buitenkabel opgerold aangebracht nabij de achtergevel, ten 
behoeve van aan te brengen tuinverlich�ng o.g. Aangesloten op een 
extra groep in de meterkast.

O € 755,00

20.03 Extra dubbele wandcontactdoos
Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos volgens de 
technische omschrijving op een hoogte van 300 mm + vloer. Punt 
gemaatvoerd aangeven op de pla�egrond.

O € 315,00

20.04 Extra enkele wandcontactdoos
Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos volgens de 
technische omschrijving op een hoogte van 300 mm + vloer. Punt 
gemaatvoerd aangeven op de pla�egrond.

O € 270,00

20.05 Van een enkele wcd een dubbele wcd maken
Het wijzigen van een standaard enkele wandcontactdoos in een 
dubbele wandcontactdoos volgens de technische omschrijving.

O € 65,00

20.06 Bedraden loze leiding incl. enkele wcd en extra groep
Het bedraden van een loze leiding inclusief het aanbrengen van een 
enkele wcd en een extra groep in de meterkast.

O € 370,00

20.07 Extra enkele wcd op extra groep
Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een extra 
groep in de meterkast. Punt gemaatvoerd aangeven op de pla�egrond 
inclusief de hoogte.

O € 485,00

20.09 Loze leiding naar begane grond
Het aanbrengen van een loze elektraleiding vanaf de meterkast naar 
een door u op tekening aan te geven punt. Punt gemaatvoerd aangeven 
op de pla�egrond incl. hoogte.

O € 165,00
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20.10 Loze leiding naar 1e verdieping

Het aanbrengen van een loze elektraleiding vanaf de meterkast naar 
een door u op tekening aan te geven punt. Punt gemaatvoerd aangeven 
op de pla�egrond incl. hoogte.

O € 165,00

20.11 Loze leiding naar zolder
Het aanbrengen van een loze elektraleiding vanaf de meterkast naar 
een door u op tekening aan te geven punt. Punt gemaatvoerd aangeven 
op de pla�egrond incl. hoogte.

O € 165,00

20.12 Bedraden loze leiding t.b.v. CAI aanslui�ng
Het bedraden van de standaard loze leiding met een coax kabel en de 
inbouwdoos afmonteren.

O € 205,00

20.13 Bedraden loze leiding t.b.v. telefoonaanslui�ng
Het bedraden van de standaard loze leiding en de inbouwdoos 
afmonteren met een RJ11 inbouwdoos.

O € 205,00

20.14 Bedraden loze leiding t.b.v. UTP-6 aanslui�ng
Het bedraden van de standaard loze leiding met een CAT 6 UTP kabel en 
de inbouwdoos afmonteren.

O € 205,00

20.15 Wisselschakelaar
Het wijzigen van een enkelvoudige schakeling van een lichtpunt naar 
een wisselschakeling. De extra schakelaar kan ook uitgevoerd worden 
als trekschakelaar. Op tekening aangeven voor welk lichtpunt de 
schakeling aangepast dient te worden en de posi�e van de extra 
schakelaar aangeven.

€ 350,00

20.19 Verplaatsen standaard elektrapunt in de wand
Verplaatsen van een standaard elektrapunt, zoals een 
wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar (niet gecombineerd met 
een wandcontactdoos) naar een andere posi�e binnen dezelfde ruimte. 
Punt gemaatvoerd aangeven op de pla�egrond.

O € 120,00

20.20 Extra wandlichtpunt met schakelaar
Extra wandlichtpunt met schakelaar. Punt gemaatvoerd aangeven op de 
pla�egrond incl. de hoogte.

O € 350,00

20.21 Wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning
Het aanbrengen van een spatwaterdichte wandcontactdoos aan de 
buitenzijde van de woning. Punt gemaatvoerd aangeven op de 
pla�egrond incl. hoogte.

O € 485,00

20.22 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar
Het aanbrengen van een aanslui�ng voor een extra wandlichtpunt op 
een bestaande schakelaar voor een buitenlichtpunt. Het extra lichtpunt 
aangeven op de pla�egrond.

O € 245,00

30.01 Extra bediening mechanische ven�la�e
Het in de badkamer aanbrengen van een schakelaar t.b.v. het �jdelijk 
verhogen van de afzuigcapaciteit van de ven�la�e.

O € 425,00
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Badkamer en toilet

40.05 Hoogte wandcloset toilet aanpassen naar 450 mm+
De montagehoogte van het wandcloset in de toiletruimte verhogen 
naar ca. 450 mm + vloer (excl. toiletzi�ng).

O € 70,00

40.06 Hoogte wandcloset badkamer aanpassen naar 450 mm+
De montagehoogte van het wandcloset in de badkamer verhogen naar 
ca. 450 mm + vloer (excl. toiletzi�ng).

O € 70,00

40.09 Badkamer casco
Gehele badkamer casco opleveren. Installa�es vervallen in de 
badkamer, worden afgedopt aangebracht op de standaard plaats. 
Wand- en vloertegels vervallen evenals de cementdekvloer en de 
dorpel. Bij minderwerk zijn de Bouwgarant voorwaarden van 
toepassing.

O -€ 2.467,50

40.10 Toilet casco
Gehele toilet casco opleveren. Installa�es vervallen in de toiletruimte, 
worden afgedopt aangebracht op de standaard plaats. Wand- en 
vloertegels vervallen inclusief de dorpel. Cementdekvloer wordt wel 
aangebracht. Bij minderwerk zijn de Bouwgarant voorwaarden van 
toepassing.

O -€ 682,50

40.12 Cascowanden in de badkamer plaatsen
Het aanbrengen van verdiepingshoge binnenwanden in de badkamer, 
dik 100 mm. Exclusief wandtegels, prijs per m1.

O € 350,00

50.05a Standaard sanitair badkamer O € 0,00
50.05b Standaard sanitair toilet O € 0,00
50.05c Standaard tegelwerk badkamer

Het aanbrengen van wand- en vloertegels volgens uw keuze uit het 
standaard keuzepakket conform de technische omschrijving.

O € 0,00

50.05d Standaard tegelwerk toilet
Het aanbrengen van wand- en vloertegels volgens uw keuze uit het 
standaard keuzepakket conform de technische omschrijving.

O € 0,00

50.06 Standaard wandtegels tot plafond in toilet
Het aanbrengen van de standaard wandtegels tot het plafond volgens 
uw keuze uit het standaard keuzepakket.

O € 620,00

50.07 Spackwerk vervallen toilet begane grond
Het laten vervallen van het spackwerk boven de wandtegels en op het 
plafond van de toiletruimte.

O € 0,00


