
1.3.07 Aanpassen vast glas naar een buitendeur € 2.323,00

 Het kozijn dat standaard uitgevoerd is met vast glas wordt gewijzigd naar een kozijn met een naar buiten
openslaande deur. De deur wordt voorzien van een cilinderslot, waarmee de deur zowel vanuit de binnen- als
buitenzijde geopend kan worden. Uitvoering van het kozijn met de deur conform de omschrijving zoals
opgenomen in de technische omschrijving voor buitendeuren en -kozijnen.

Deze optie is alleen van toepassing voor bnr 19, 20 en 21.

1.3.08 Voordeur voorzien van seniorenbeslag € 133,00

 Het standaard beslag op de voordeur wordt vervangen door seniorenbeslag. Bij seniorenbeslag zit het
sleutelgat boven de deurgreep.
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2.0.00 Verplaatsen aansluitpunt elektra (niet in plafond) € 70,00

 Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst. Dit
geldt voor wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars, cai- en telaansluitingen en loze leidingen. NB: Indien
niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

S.v.p. de nieuwe plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.0.01 Verplaatsen van een plafondlichtpunt € 90,00

 Het plafondlichtpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst
(exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar).

S.v.p. de nieuwe plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

In verband met eventuele andere aanwezige voorzieningen (leidingwerk) in de plafonds, heeft de door u
opgegeven maatvoering een marge heeft van circa 10 cm. 

2.0.03 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep € 255,00

 Een extra enkele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Wandcontactdoos wordt
aangebracht op een aparte groep. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige
wandcontactdozen in de gekozen ruimte. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit
de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

Mogelijk zal er door keuze van deze optie een uitbreiding van de meterkast noodzakelijk zijn. Deze kosten
worden aan u doorberekend. De elektricien zal een totaalberekening maken om dit vast te kunnen stellen.

2.0.04 Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep € 185,00

 Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Wandcontactdoos wordt
aangebracht op een bestaande groep. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige
wandcontactdozen in de gekozen ruimte. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit
de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.0.30 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten € 175,00

 Op de voorgevel wordt aan de zijde van het buitenlichtpunt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos
aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is ca. 600 mm hoog. De wandcontactdoos wordt als
opbouw uitgevoerd en aangesloten op een bestaande groep.

2.0.30s Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten inclusief schakelaar binnen € 225,00

 Op de voorgevel wordt aan de zijde van het buitenlichtpunt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos
aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is ca. 600 mm hoog. De wandcontactdoos wordt als
opbouw uitgevoerd en aangesloten op een bestaande groep. Aan de binnenzijde wordt een schakelaar
aangebracht voor de bediening van de wandcontactdoos.

2.1.00 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 115,00

 Een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. 

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen. 

In verband met eventuele andere aanwezige voorzieningen (leidingwerk) in de plafonds, heeft de door u
opgegeven maatvoering een marge heeft van circa 10 cm. 
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2.1.01 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar € 150,00

 Een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte
van de schakelaar wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de betreffende ruimte.

S.v.p. de plaats van de schakelaar en het plafondlichtpunt met maatvoering aangeven op de plattegrond en
toevoegen. 

In verband met eventuele andere aanwezige voorzieningen (leidingwerk) in de plafonds, heeft de door u
opgegeven maatvoering een marge heeft van circa 10 cm. 
 

2.1.05 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 110,00

 Een wandlichtpunt (hoogte circa 180 cm) op een bestaande schakelaar wordt in een ruimte naar keuze
aangebracht. 

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.   

2.1.06 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar € 165,00

 Een extra wandlichtpunt (hoogte circa 180 cm) op een aparte schakelaar wordt in een ruimte naar keuze
aangebracht. De hoogte van de schakelaar wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de
betreffende ruimte.

S.v.p. de plaats van de schakelaar en het wandlichtpunt met maatvoering aangeven op de plattegrond
en toevoegen.   

2.2.01 Schakelbare wandcontactdoos op nieuwe schakelaar € 100,00

 Het aanbrengen van een extra schakelaar waarmee u een bestaande wandcontactdoos kunt bedienen
(rechterzijde van de dubbele wandcontactdoos). Hiermee kunt u bijvoorbeeld een vloerlamp in de woonkamer
bedienen. De hoogte van de schakelaar wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de betreffende
ruimte.

S.v.p. de positie van de schakelaar en de betreffende wandcontactdoos met maatvoering aangeven op de
plattegrond en toevoegen.

2.2.03 Schakelaar vervangen door LED dimmer € 195,00

 Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een dimmer. De dimmer is geschikt voor LED verlichting.
Let op! Controleer goed of uw LED verlichting dimbaar is, dit is niet bij alle LED verlichting het geval.

S.v.p. de betreffende lichtschakelaar aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.00 Extra loze leiding vanuit de meterkast € 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. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering
vanuit de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.40 Extra leiding voorzien van bedrading televisie (CAI) € 230,00

 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. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de
vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.
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2.3.42 Extra leiding voorzien van bedrading UTP bedrading cat. 6 € 250,00

 Een enkelvoudige UTP-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De UTP-aansluiting wordt in
de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP bedrading cat. 6), maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte
van de UTP-aansluiting is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer in de wand. NB: Indien niet op de standaard
hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.9.02a Zonnepanelen, 5 panelen in daksysteem € 8.441,00

 Het aanbrengen van pv panelen. Vanuit esthetische waarde bieden wij per woning een maximaal aantal PV-
panelen aan, het aantal PV panelen is niet aanpasbaar. Opbrengst: De gemiddelde opbrengst van uw PV-
installatie per jaar is naast de ligging van het PV-paneel ten opzichte van de zon en de dakhelling ook zeer
sterk afhankelijk van het klimaat. Gemiddeld levert één PV-paneel tussen de € 35,- en € 50,- incl BTW aan
stroombesparing per jaar op. Wilt u dit zelf uitrekenen? Als vuistregel houdt men vaak aan 80% van het
piekvermogen per paneel. Om dit om te rekenen naar een opbrengst uitgedrukt in kWh past men voor
Nederland een omrekenfactor van 0,85 toe. Dit getal doet u maal het verrekentarief van uw energieleverancier
en u heeft de verwachte opbrengst per paneel per jaar. Dit zijn zeer fictieve waarden, waaraan geen rechten
kunnen worden ontleend. Gegevens van de aan te brengen panelen:
- 315 Wattpiek per paneel;
- all-black;
- indaksysteem bij plaatsing op schuine daken;
- opdaksysteem bij plaatsing op platte daken.
Deze optie is inclusief de benodigde omvormer en aardlekschakelaar.

Deze optie is van toepassing voor bouwnummer 1, 5, 7, 9, 10, 12, 19, 20, 21.
 

2.9.02b Zonnepanelen, 6 panelen in daksysteem € 9.776,00

 Het aanbrengen van pv panelen. Vanuit esthetische waarde bieden wij per woning een maximaal aantal PV-
panelen aan, het aantal PV panelen is niet aanpasbaar. Opbrengst: De gemiddelde opbrengst van uw PV-
installatie per jaar is naast de ligging van het PV-paneel ten opzichte van de zon en de dakhelling ook zeer
sterk afhankelijk van het klimaat. Gemiddeld levert één PV-paneel tussen de € 35,- en € 50,- incl BTW aan
stroombesparing per jaar op. Wilt u dit zelf uitrekenen? Als vuistregel houdt men vaak aan 80% van het
piekvermogen per paneel. Om dit om te rekenen naar een opbrengst uitgedrukt in kWh past men voor
Nederland een omrekenfactor van 0,85 toe. Dit getal doet u maal het verrekentarief van uw energieleverancier
en u heeft de verwachte opbrengst per paneel per jaar. Dit zijn zeer fictieve waarden, waaraan geen rechten
kunnen worden ontleend. Gegevens van de aan te brengen panelen:
- 315 Wattpiek per paneel;
- all-black;
- indaksysteem bij plaatsing op schuine daken;
- opdaksysteem bij plaatsing op platte daken.
Deze optie is inclusief de benodigde omvormer en aardlekschakelaar.

Deze optie is van toepassing voor bouwnummer 18.

2.9.02c Zonnepanelen, 6 panelen op daksysteem € 7.455,00

 Het aanbrengen van pv panelen. Vanuit esthetische waarde bieden wij per woning een maximaal aantal PV-
panelen aan, het aantal PV panelen is niet aanpasbaar. Opbrengst: De gemiddelde opbrengst van uw PV-
installatie per jaar is naast de ligging van het PV-paneel ten opzichte van de zon en de dakhelling ook zeer
sterk afhankelijk van het klimaat. Gemiddeld levert één PV-paneel tussen de € 35,- en € 50,- incl BTW aan
stroombesparing per jaar op. Wilt u dit zelf uitrekenen? Als vuistregel houdt men vaak aan 80% van het
piekvermogen per paneel. Om dit om te rekenen naar een opbrengst uitgedrukt in kWh past men voor
Nederland een omrekenfactor van 0,85 toe. Dit getal doet u maal het verrekentarief van uw energieleverancier
en u heeft de verwachte opbrengst per paneel per jaar. Dit zijn zeer fictieve waarden, waaraan geen rechten
kunnen worden ontleend. Gegevens van de aan te brengen panelen:
- 315 Wattpiek per paneel;
- all-black;
- indaksysteem bij plaatsing op schuine daken;
- opdaksysteem bij plaatsing op platte daken.
Deze optie is inclusief de benodigde omvormer en aardlekschakelaar.

Deze optie is van toepassing voor bouwnummer 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17.
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2.9.20 CAI-versterker in meterkast, incl wandcontactdoos € 405,00

 In de meterkast wordt een CAI-versterker geplaatst. Wanneer in de woning meer dan twee CAI-aansluitingen
worden bedraad, bestaat de mogelijkheid dat het signaal dat naar uw toestel gaat niet sterk genoeg is. Om
ervoor te zorgen dat het CAI-signaal bij alle aansluitpunten sterk genoeg is, wordt een CAI-versterker in de
meterkast geplaatst. Op deze versterker kunnen zes kabels aangesloten worden. Om de versterker aan te
kunnen sluiten, wordt in de meterkast een wandcontactdoos (type opbouw) aangebracht. Let op: Deze optie is
alleen nodig indien gekozen wordt voor het aanbrengen van meer dan twee bedrade CAI- aansluitingen.

2.9.22 Uitbreiding meterkast d.m.v. extra aardlekschakelaar € 340,00

 Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. 

Voor iedere 4 groepen in de meterkast is een aardlekschakelaar benodigd. De eerste 2 aardlekschakelaars,
voor maximaal 8 groepen, zijn standaard. Bij het aanbrengen van een 9e (10e, 11e of 12e) groep,
bijvoorbeeld door het toevoegen van een wasdroger en/of keukenapparatuur, is een extra aardlekschakelaar
benodigd. Deze optie is exclusief de extra groepen zelf.

Mogelijk zal er door keuze van diverse opties een uitbreiding van de meterkast noodzakelijk zijn. Deze kosten
worden aan u doorberekend. De elektricien zal een totaalberekening maken om dit vast te kunnen stellen.
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4.0.00 Vorstvrije buitenkraan voorgevel € 350,00

 Het aanbrengen van een vorstvrije (koudwater) buitenkraan bij de voorgevel op een hoogte van circa 600
mm. Er wordt een sleutel meegeleverd, waarmee u de kraan kunt bedienen. 

De positie is aangegeven op de plattegrond in de optietekening.

4. Loodgieterswerk
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5.0.00 Standaard sanitair badkamer Standaard

 Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer.

5.0.01 Standaard sanitair toilet Standaard

 Leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in het toilet.

5.0.02 Sanitair volgens offerte projectshowroom Offerte

 Het leveren en aanbrengen van het sanitair conform offerte projectshowroom d.d. .... en tekening d.d. ...

5.1.02 Tegelwerk volgens offerte projectshowroom Offerte

 Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform offerte projectshowroom d.d. .... en tekening d.d. ...

5. Sanitair en tegelwerk
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7.0.01 Keuken conform offerte project showroom Offerte

 Het aanbrengen van een keuken conform offerte van de projectshowroom d.d.
Onder de keukenblokken en eventueel het kookeiland wordt geen vloerverwarming aangebracht.

7.0.03 Leidingwerk in keuken alles standaard uitvoeren Standaard

 Het leidingwerk van de keuken geheel standaard uitvoeren conform de 0-tekening.

7.1.00 Vervallen standaard keukenopstelling € -3.500,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt niet onder het
keukenblok (basisopstelling keuken conform 0-tekening). De waterleidingen, de afvoer en de gasaansluiting
worden op de standaard plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats
afgemonteerd.

De garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.

7.1.01 Aanpassen leidingwerk keuken via derden Offerte

 Indien u geen gebruik maakt van de projectshowroom is het mogelijk de installatie van uw keuken te wijzigen.
Hierdoor kan uw keuken na de oplevering zonder ingrijpende werkzaamheden door derden geplaatst worden.

De keukeninstallatie wordt aangepast naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens. Om dit voor u te
kunnen verzorgen dient u de volgende onderdelen aan ons aan te leveren:
- Een duidelijke tekening (zowel een plattegrond als wandaanzichten) waarop staat vermeld welke
onderdelen wij voor u dienen te verzorgen.
- De onderdelen op deze tekening zijn zowel in horizontale als verticale richting gemaatvoerd, de hoogte is
minimaal 300 mm boven de afgewerkte vloer.
- Een omschrijving van de aansluitpunten met onder andere de aansluitwaarden (in kW) van de
keukenapparatuur.

Indien uw aanvraag niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om
uw verzoek af te wijzen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de
door u aangeleverde stukken. De tekeningen van uw keukenleverancier worden door ons voorzien van alle
benodigde maatvoeringen. Wij dragen zorg voor het verstrekken van de gegevens aan alle betrokken partijen
en coördineren en controleren dat alle punten conform de tekeningen worden uitgevoerd. U ontvangt een
gespecificeerde offerte voor de aansluitpunten die eventueel verplaatst of extra aangebracht moeten worden.
Voor deze optie worden er coördinatiekosten (€ 275,00) in rekening gebracht.

7. Keuken
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8.1.00 Wijzigen binnendeuren, -kozijnen en garnituur Offerte

 Het wijzigen van de binnendeuren, -kozijnen en garnituur conform offerte van Berkvens. U ontvangt hiervoor
een inlogcode van mijndeur.nl, waarin u een keuze kunt maken.

8.5.01 Vervallen spackspuitwerk plafond Op aanvraag

 Het laten vervallen van het spackspuitwerk van het plafond, gehele woning. Let op: er worden verder geen
aanvullende werkzaamheden verricht aan het plafond, kleine beschadigingen e.d. zijn dus niet verder
bijgewerkt. Tevens kunnen er eventuele stucresten vanuit de wandafwerking op het plafond aanwezig zijn.
Het plafond is dus geen schoon zichtwerk beton.

Let op! Hierbij geldt een garantielimitering. Wij attenderen u er op dat de wanden/ vloeren/ plafonds van een
nieuwbouwwoning de eerste 3-5 jaren moeten uitdrogen, waardoor er scheurvorming in stucwerk op de
wanden of de plafonds zal ontstaan. Door de V-naden die standaard in het plafond zitten, zal de
scheurvorming op de naad plaats vinden. Indien u hier na oplevering voor een gladde afwerking d.m.v. glad
stucwerk kiest, kan er scheurvorming in het zicht komen. Op scheurvorming in stucwerk geven wij geen
garantie.
 

8. Afbouwopties

Keuzes

Project: 219003 - Centrumplan Zevenbergen
Datum: 04-05-2020

Alle prijzen incl. BTW pagina: 9 van 9


