Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Roze keuzelijst
Bouwnummer

: ………………………………………………………………………

Naam

: ………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………………………

Telefoon (privé)

: ………………………………………………………………………

Telefoon (mobiel) : ………………………………………………………………………
E-mail

: ………………………………………………………………………

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer
bepaald.
Prijzen

: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Handleiding

: Wij verzoeken u het hokje bij de door u gewenste optie aan te kruisen.
Als u geen keuze maakt uit de lijst verzoeken wij u de optie ‘ik maak geen
gebruik van de Roze keuzelijst’ aan te kruisen.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

Roze keuzelijst



1.00.013

Letsel werende beglazing

€

Zowel de binnen- als buitenruit zal letselwerend (middels folie)
worden uitgevoerd.
Afhankelijk van dikte en samenstelling en oppervlakte van de
ruit kunnen kleine kleurverschillen optreden in het glas ten
opzichte van andere ruiten.
Prijs op aanvraag.
U kiest deze optie voor de volgende ramen:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste ramen dient u kenbaar te maken op de
plattegrond.



1.99.999

Roze keuzelijst, geen keuze

€

Ik maak geen gebruik van de roze keuzelijst.

Voor akkoord:
Naam koper

:____________________________________________

Handtekening :____________________________________________
Datum

:____________________________________________

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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:
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Versie

:

gekleurde keuzelijsten
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:

03-09-2016

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

Rode keuzelijst
Bouwnummer

: ………………………………………………………………………

Naam

: ………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………………………

Telefoon (privé)

: ………………………………………………………………………

Telefoon (mobiel) : ………………………………………………………………………
E-mail

: ………………………………………………………………………

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer
bepaald.
Prijzen

: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Handleiding

: Wij verzoeken u het hokje bij de door u gewenste optie aan te kruisen.
Als u geen keuze maakt uit de lijst verzoeken wij u de optie ‘ik maak geen
gebruik van de Rode keuzelijst’ aan te kruisen.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Rode keuzelijst



2.00.001

Aanbrengen buitenkraan

€

535,00

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan ter
plaatse van het balkon(s) en/of dakterras(sen) compleet met
stopkraan voor sleutelbediening incl. terugstroombeveiliging in
de spindel en geschikt voor slangkoppeling.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende balkon(s)/ dakteras(sen):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie(s) , dient u kenbaar te maken op de
plattegrond.



2.99.999

Rode keuzelijst, geen keuze

€

Ik maak geen gebruik van de rode keuzelijst.

Voor akkoord:
Naam koper

:____________________________________________

Handtekening :____________________________________________
Datum

:____________________________________________

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

Oranje keuzelijst
Bouwnummer

: ………………………………………………………………………

Naam

: ………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………………………

Telefoon (privé)

: ………………………………………………………………………

Telefoon (mobiel) : ………………………………………………………………………
E-mail

: ………………………………………………………………………

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer
bepaald.
Prijzen

: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Handleiding

: Wij verzoeken u het hokje bij de door u gewenste optie aan te kruisen.
Als u geen keuze maakt uit de lijst verzoeken wij u de optie ‘ik maak geen
gebruik van de Oranje keuzelijst’ aan te kruisen.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Oranje keuzelijst



3.00.000

Opmerking m.b.t. elektra

€

Onderstaande meerwerkopties welke betrekking hebben op de
elektrische installatie gelden voor alle woningtypen, tenzij
anders aangegeven. De door u gewenste opties en posities
hiervan kunt u bespreken met uw adviseur.
Meterkastuitbreiding:
Eventuele noodzakelijke uitbreidingen van de meterkast
(bijvoorbeeld extra aardlekschakelaar), naar aanleiding van de
door u gekozen meerwerkopties, zijn nog niet opgenomen in
de genoemde meerwerkprijzen met betrekking tot de
elektrische installatie. Afhankelijk van de totale uitbreiding,
welke wordt getoetst aan de regelgeving door de elektricien,
zal hiervoor in een later stadium eventueel een aanvullende
meerprijs worden opgegeven.
Genoemde prijzen zijn stuksprijzen, tenzij anders vermeld.



3.90.001

Extra dubbele wandcontactdoos

€

135,00

€

120,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele
wandcontactdoos op een bestaande groep.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.
(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden).



3.90.003

Extra enkele wandcontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele
wandcontactdoos op een bestaande groep.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden)



3.90.004

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep

€

240,00

€

25,00

€

335,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele
wandcontactdoos op een aparte groep in de meterkast.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.
(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden)



3.90.006

Wandcontactdoos dubbel uitvoeren in plaats van een
enkele wandcontactdoos
Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een
dubbele wandcontactdoos.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u kenbaar te maken op de
plattegrond.



3.90.008

Enkele contactdoos in de vloer (vloerpot)
Het aanbrengen van een enkele contactdoos in de vloer.
De bovenkant van de vloerpot is gelijk met de door ons
aangebrachte afwerkvloer.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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3.90.009

Buitenwandcontactdoos op aparte schakelaar

€

260,00

€

95,00

€

95,00

Het leveren en aanbrengen van een spatwaterdichte
buitenwandcontactdoos. De enkele wandcontactdoos wordt
aangesloten op een aparte groep in de meterkast en op een
schakelaar.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende balkon(s) en/of
dakterras(sen):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.



3.90.011

Extra loze leiding ten behoeve van CAI/KPN/DATA
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de
meterkast naar een ruimte.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.
(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden)



3.90.012

Extra loze leiding ten behoeve van speakers
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding ten behoeve
van speakers, eindigend aan beide zijden zonder deksel (van
A naar B).
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.
(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden)

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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3.90.013

Zonwering

Bedrag
€

78,65

€

250,00

€

175,00

€

125,00

Voor het leveren en aanbrengen van zonwering wordt in een
later stadium een aanbieding gemaakt en naar u toegestuurd
door onze projectleverancier.



3.90.014

Standaard aansluiting zonwering
Het leveren en aanbrengen van een bedrade leiding in de
buitengevel, eindigend op een Hirschman contrastekker ten
behoeve van zonwering.
Bediening; middels bij de zonwering behorende
afstandsbediening(is niet in deze prijs inbegrepen).
Totaal .... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende gevel/ruimte:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie dient u kenbaar te maken op de
plattegrond.
Indien u gebruik maakt van optie 3.90.013 "Zonwering" is deze
optie niet van toepassing.



3.90.021

Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op
een aparte schakelaar.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond. De gewenste locatie is
onder voorbehoud technische uitvoerbaarheid.



3.90.022

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt
meegeschakeld op een bestaande schakelaar.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond. De gewenste locatie is
onder voorbehoud technische uitvoerbaarheid.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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3.90.023

Wandlichtpunt op aparte schakelaar

€

175,00

€

125,00

€

220,00

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt in de
woning op een aparte schakelaar.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimten):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie dient u, voorzien van maatvoering en
hoogte, kenbaar te maken op de plattegrond.
(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden)



3.90.024

Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt
meegeschakeld op een bestaande schakelaar.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie dient u, voorzien van maatvoering en
hoogte, kenbaar te maken op de plattegrond.
(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden)



3.90.031

Extra schakelaar bestaand lichtpunt (hotelschakelaar)
Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar op een
bestaand lichtpunt, zodat op twee plaatsen het licht
geschakeld kan worden (hotelschakelaar).
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende schakelaars/ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.
(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden)

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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3.90.035

Universele dimmer

€

160,00

€

75,00

€

135,00

€

110,00

Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer op de
plaats van een enkelpolige schakelaar. Bij deze optie wordt
uitgegaan van een prijs per dimmer met maximaal twee
lichtpunten. De standaard schakelaar is in de prijs verrekend.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie dient u kenbaar te maken op de
plattegrond.



3.90.041

Verplaatsen elektrapunt in de wand
Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos/schakelaar/ wandlichtpunt/loze leiding.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.
(deze optie is alleen mogelijk in de lichte scheidingswanden en
kalkzandsteenwanden)



3.90.042

Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond. De gewenste locatie is
onder voorbehoud technische uitvoerbaarheid.



3.90.051

Bedraden loze leiding ten behoeve van CAI
Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van een CAIaansluiting.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie dient u kenbaar te maken op de
plattegrond.



3.90.052

Bedraden loze leiding ten behoeve van KPN

€

110,00

€

120,00

€

205,00

€

60,00

Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van een KPNaansluiting.
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie dient u kenbaar te maken op de
plattegrond.



3.90.053

Bedraden loze leiding ten behoeve van DATA (cat. 5)
Het bedraden van een loze leiding ten behoeve van DATA
(cat. 5).
Totaal ..... stuks.
U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
NB. De gewenste locatie dient u kenbaar te maken op de
plattegrond.



3.90.061

Extra aardlekschakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar
na elke 4e groep in de meterkast. Op basis van de uiteindelijke
installatie in de woning zal de installateur aangeven of een
extra aardlekschakelaar noodzakelijk is. Zie ook code
3.00.000.



3.90.062

Splitter bij een 2e CAI aansluiting
Het leveren en aanbrengen van een splitter in de meterkast bij
een 2e CAI aansluiting.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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3.90.063

Versterker bij 3e CAI aansluiting

€

215,00

€

365,00

Het leveren en aanbrengen van een versterker in de meterkast
ten behoeve van het signaal van de CAI, bij 3 aansluitingen of
meer. De optie is inclusief een extra enkele wandcontactdoos
in de meterkast.



3.90.064

Meterkast aanpassen naar 3 fasen
Het voorzien van de meterkast met een 3 fasen aansluiting
(deze aansluiting wordt verzorgd door de beheerder van het
energienet).



3.90.100

Standaard leidingwerk keuken

€

Het leidingwerk in de keuken wordt aangebracht conform de
technische omschrijving en de standaard
keukeninstallatietekening van Eigenhuis Keukens.



3.90.101

Wijzigen leidingwerk keuken (via Projectshowroom)

€

Het leidingwerk in de keuken wordt gewijzigd conform de
tekening van de projectleverancier. Met uitzondering van de
mechanische ventilatie. Deze mag niet worden verplaatst. Op
de door projectleverancier aan te leveren tekening zijn de
aansluitpunten volledig gemaatvoerd, zowel horizontaal als
verticaal. Tevens is een overzicht bijgevoegd met alle
aansluitpunten ten behoeve van de keuken. Keuken wordt
direct ná oplevering van de woning geplaatst.



3.90.102

Wijzigen leidingwerk keuken (derden)

€

Het leidingwerk in de keuken wordt gewijzigd conform de door
koper aan te leveren tekening van derden. Met uitzondering
van de mechanische ventilatie. Deze mag niet worden
verplaatst. Op de tekening zijn de aansluitpunten volledig
gemaatvoerd, zowel horizontaal als verticaal. Tevens is een
overzicht bijgevoegd met alle aansluitpunten ten behoeve van
de keuken. Voor coördinatie en tekenwerk wordt per keuken
een startbedrag van € 250,= opgevoerd bij het aanpassen van
de aansluitpunten. Keuken wordt na oplevering van de woning
geplaatst.



3.90.201

Verhogen capaciteit CV-ketel

€

Deze verhoging is in ieder geval noodzakelijk als u een extra
badkamer laat realiseren, of dit in de toekomst van plan bent.
Ook bij plaatsing van een stoomdouchecabine of rainshower
kan het noodzakelijk zijn om de warmwatervoorziening te
verhogen. Prijs op aanvraag.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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3.90.205

Verplaatsen radiator badkamer

€

75,00

€

140,00

€

160,00

€

25,00

€

30,00

€

465,00

Het verplaatsen van de radiator in de badkamer.
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond. Op basis van de
uiteindelijke installatie in de woning zal de installateur
aangeven of de wijzigingen van de radiatoren mogelijk is.



3.90.206

Wijzigen vloerverwarmingsvrije zone
Het wijzigen van de vloerverwarmingsvrije zone ter plaatse van
de keukenzone. Teken-/coördinatiekosten CV-installateur.
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering,
kenbaar te maken op de plattegrond.



3.90.210

Afstandsbediening MV-installatie
Het leveren en aanbrengen van een extra
bedieningsschakelaar ten behoeve van de mechanische
ventilatie in de badkamer. Deze bedieningsschakelaar zal
naast de lichtschakelaar badkamer worden aangebracht.



3.90.300

Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)
Het wijzigen van de draairichting van de binnendeur (exclusief
elektra). Deze optie kan alleen worden aangeboden als het
wijzigen geen conflict geeft met de vluchtroute.
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering
kenbaar te maken op de plattegrond.



3.90.301

Verplaatsen binnendeur en kozijn (exclusief elektra)
Het verplaatsen van een binnendeurkozijn met binnendeur,
exclusief elektra.
NB. De gewenste locatie, dient u voorzien van maatvoering
kenbaar te maken op de plattegrond.



3.90.302

Extra binnendeurkozijn, inclusief binnendeur (exclusief
elektra)
Het leveren en aanbrengen van een extra (standaard)
binnendeurkozijn met binnendeur, inclusief (standaard) hangen sluitwerk.



3.90.304

Domotica

€

Voor vragen en/ of uitbreiding van het domoticasysteem
verwijzen wij u naar de elektra installateur.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze



Code

Omschrijving

Bedrag

3.99.999

Oranje keuzelijst, geen keuze

€

Ik maak geen gebruik van de oranje keuzelijst.

Voor akkoord:
Naam koper

:____________________________________________

Handtekening :____________________________________________
Datum

:____________________________________________

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

Blauwe keuzelijst
Bouwnummer

: ………………………………………………………………………

Naam

: ………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………………………

Telefoon (privé)

: ………………………………………………………………………

Telefoon (mobiel) : ………………………………………………………………………
E-mail

: ………………………………………………………………………

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer
bepaald.
Prijzen

: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Handleiding

: Wij verzoeken u het hokje bij de door u gewenste optie aan te kruisen.
Als u geen keuze maakt uit de lijst verzoeken wij u de optie ‘ik maak geen
gebruik van de Blauwe keuzelijst’ aan te kruisen.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

Blauwe keuzelijst



4.90.001

Sanitair gehele appartement via projectleverancier

€

De sanitaire ruimten uitvoeren op basis van de offerte en
bijbehorende tekeningen <offertenummer> d.d. <datum>
van de projectshowroom.



4.90.002

Sanitair badkamer via projectleverancier

€

De badkamer uitvoeren op basis van de offerte en
bijbehorende tekeningen van de projectshowroom.
<offertenummer> d.d. <datum>



4.90.003

Sanitair toilet via projectleverancier

€

Het toilet uitvoeren op basis van de offerte en bijbehorende
tekeningen van de projectshowroom.
<offertenummer> d.d. <datum>



4.90.011

Standaard sanitair gehele appartement

€

Alle sanitaire ruimten worden uitgevoerd met standaard
sanitair zoals omschreven in de technische omschrijving.



4.90.012

Standaard sanitair badkamer

€

De badkamer wordt uitgevoerd met standaard sanitair zoals
omschreven in de technische omschrijving.



4.90.013

Standaard sanitair toilet

€

Het toilet wordt uitgevoerd met standaard sanitair zoals
omschreven in de technische omschrijving.



4.90.021

Casco sanitaire ruimten

€

Alle leidingen zullen op standaardpositie worden afgedopt. In
de badkamer wordt geen afwerkvloer aangebracht, in het toilet
wordt de afwerkvloer wel aangebracht. Het
verwarmingselement wordt wel geleverd en gemonteerd. Het
spuitwerk op de plafonds wordt wel aangebracht.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze



Code

Omschrijving

Bedrag

4.90.022

Casco badkamer

€

Alle leidingen zullen op standaardpositie worden afgedopt. In
de badkamer wordt geen afwerkvloer aangebracht. Het
verwarmingselement wordt wel geleverd en gemonteerd. Het
spuitwerk op de plafonds wordt wel aangebracht.



4.90.023

Casco toilet

€

Alle leidingen zullen op standaard positie worden afgedopt. In
het toilet wordt wel de afwerkvloer aangebracht. Het spuitwerk
op het plafond wordt wel aangebracht.



4.99.990

Akkoordverklaring minderwerk (indien van toepassing)

€

Met het ondertekenen van deze opdrachtbevestiging verklaart
u op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de
consequenties van minderwerk inzake de garantie Woningborg
en de vrijwaring aansprakelijkheid van Schouten zoals
omschreven in de handleiding meer-/minderwerk van
Schouten en in bijgaande folder van Woningborg.

Voor akkoord:
Naam koper

:____________________________________________

Handtekening :____________________________________________
Datum

:____________________________________________

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

Groene keuzelijst
Bouwnummer

: ………………………………………………………………………

Naam

: ………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………………………

Telefoon (privé)

: ………………………………………………………………………

Telefoon (mobiel) : ………………………………………………………………………
E-mail

: ………………………………………………………………………

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer
bepaald.
Prijzen

: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Handleiding

: Wij verzoeken u het hokje bij de door u gewenste optie aan te kruisen.
Als u geen keuze maakt uit de lijst verzoeken wij u de optie ‘ik maak geen
gebruik van de Groene keuzelijst’ aan te kruisen.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

Groene keuzelijst



5.90.001

Tegelwerk sanitaire ruimten via projectleverancier

€

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk volgens de
offerte <offertenummer> d.d <datum> van de
projectleverancier in de sanitaire ruimten.



5.90.011

Standaard tegelwerk sanitaire ruimten

€

De sanitaire ruimten worden uitgevoerd met standaard
tegelwerk zoals omschreven in de technische omschrijving
en/of showroomrapport projectleverancier.



5.90.201

Pleisterwerk wand inclusief sauswerk RAL 9010

€

Het leveren en aanbrengen van gladpleisterwerk op de wand
inclusief voorbehandeling en sauswerk RAL9010. (prijs per
m2 € 34,00)
U kiest deze optie voor de volgende verdieping(en)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................



5.90.300

Vervallen plafondafwerking

€

Er dient rekening gehouden te worden met:
- (het voorkomen van) scheurvorming ter plaatse van de Vnaden;
- de doorbuiging alsmede krimp- en kruipverschijnselen van de
plafondelementen ná oplevering;
- bijkomende kosten ten aanzien van het wegwerken van
eventuele hoogteverschillen tussen de plafondelementen dan
wel het wegwerken van eventuele oneffenheden in deze
elementen.
- zie de folder "Plafondafwerking" Woningborg
U kiest deze optie voor de volgende verdieping(en)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

15 appartementen Huize van Oranje te Zoetermeer

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

gekleurde keuzelijsten

Datum

:

03-09-2016

Keuze



Code

Omschrijving

Bedrag

5.90.301

Pleisterwerk plafond (sausklaar)

€

Het leveren en aanbrengen van glad pleisterwerk op het
plafond. Indien u kiest voor deze optie graag aangeven welke
verdieping uitgevoerd wordt met glad pleisterwerk. (prijs per
m2 € 29,50)
U kiest deze optie voor de volgende verdieping(en)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................



5.90.303

Glad glasvlies en sauswerk wanden

€

Het leveren en aanbrengen van een scan (glad glasvlies) en
sauswerk in RAL9010. (Prijs per m2 € 23,00)
U kiest deze optie voor de volgende verdieping(en)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................



5.99.990

Akkoordverklaring minderwerk (indien van toepassing)

€

Met het ondertekenen van deze opdrachtbevestiging verklaart
u op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met de
consequenties van minderwerk inzake de garantie Woningborg
en de vrijwaring aansprakelijkheid van Schouten zoals
omschreven in de handleiding meer-/minderwerk van
Schouten en in bijgaande folder van Woningborg.



5.99.999

Groene keuzelijst, geen keuze

€

Ik maak geen gebruik van de groene keuzelijst.

Voor akkoord:
Naam koper

:____________________________________________

Handtekening :____________________________________________
Datum

:____________________________________________

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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