Standaard optielijst
Project : De Haar Buyten
Datum : 13-4-2021
Vermelde bedragen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

Code

Aantal

Omschrijving

Bedrag

2

Optielijst 2: Ruwbouw
In deze optielijst staan de standaard opties.
Zie ook de uitleg in de " Toelichting en Procedures bij
kopersopties".
Indien u voor één of meer opties uit optielijst 2 kiest, geldt dat
de woning niet meer zal voldoen aan de ontwerp EPC, maar
aan de minimale eis uit het Bouwbesluit van 0,4. Dit met
uitzondering voor de optie dichte trap.

10.11

Vervallen standaard sanitair en tegelwerk gehele woning,
type A
Casco levering toiletten en badkamer.
Niet aangebracht worden.
- sanitair incl. kranen;
- inbouwreservoirs;
- doucheput of draingoot;
- tegelwerk incl. dorpels;
- overige wandafwerking;
- vensterbank;
- douchewanden.
Wel aangebracht worden, conform standaard:
- cementdekvloer m.u.v. de douchehoek en onder bad;
- afvoeren worden afgedopt en wateraansluitingen voorzien
van stopkranen en aangesmeerd;
- elektrisch radiator op standaard plaats;
- elektra.
Er dient een aanvullende garantieverklaring van Woningborg
(Melding Minderwerk) ondertekend te worden als u kiest voor
deze optie.

-5.750,00

10.12

Vervallen standaard sanitair en tegelwerk gehele woning,
type C
Casco levering toiletten en badkamer.
Niet aangebracht worden.
- sanitair incl. kranen;
- inbouwreservoirs;
- doucheput of draingoot;
- tegelwerk incl. dorpels;
- overige wandafwerking;
- vensterbank;
- douchewanden.
Wel aangebracht worden, conform standaard:
- cementdekvloer m.u.v. de douchehoek en onder bad;
- afvoeren worden afgedopt en wateraansluitingen voorzien
van stopkranen en aangesmeerd;
- elektrisch radiator op standaard plaats;
- elektra.

-5.050,00
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Paraaf

Er dient een aanvullende garantieverklaring van Woningborg
(Melding Minderwerk) ondertekend te worden als u kiest voor
deze optie.
10.13

Vervallen standaard sanitair en tegelwerk gehele woning,
type D
Casco levering toiletten en badkamer.
Niet aangebracht worden.
- sanitair incl. kranen;
- inbouwreservoirs;
- doucheput of draingoot;
- tegelwerk incl. dorpels;
- overige wandafwerking;
- vensterbank;
- douchewanden.
Wel aangebracht worden, conform standaard:
- cementdekvloer m.u.v. de douchehoek en onder bad;
- afvoeren worden afgedopt en wateraansluitingen voorzien
van stopkranen en aangesmeerd;
- elektrisch radiator op standaard plaats;
- elektra.
Er dient een aanvullende garantieverklaring van Woningborg
(Melding Minderwerk) ondertekend te worden als u kiest voor
deze optie.

-6.100,00

10.14

Vervallen standaard sanitair en tegelwerk gehele woning,
type E
Casco levering toiletten en badkamers.
Niet aangebracht worden.
- sanitair incl. kranen;
- inbouwreservoirs;
- doucheput of draingoot;
- tegelwerk incl. dorpels;
- overige wandafwerking;
- vensterbank;
- douchewanden.
Wel aangebracht worden, conform standaard:
- cementdekvloer m.u.v. de douchehoek en onder bad;
-afvoeren worden afgedopt en wateraansluitingen voorzien
van stopkranen en aangesmeerd;
- elektrisch radiator op standaard plaats;
- elektra.
Er dient een aanvullende garantieverklaring van Woningborg
(Melding Minderwerk) ondertekend te worden als u kiest voor
deze optie.

-7.700,00
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10.15

Vervallen standaard sanitair en tegelwerk gehele woning,
type F
Casco levering toiletten en badkamer.
Niet aangebracht worden.
- sanitair incl. kranen;
- inbouwreservoirs;
- doucheput of draingoot;
- tegelwerk incl. dorpels;
- overige wandafwerking;
- vensterbank;
- douchewanden.
Wel aangebracht worden, conform standaard:
- cementdekvloer m.u.v. de douchehoek en onder bad;
- afvoeren worden afgedopt en wateraansluitingen voorzien
van stopkranen en aangesmeerd;
- elektrisch radiator op standaard plaats;
- elektra.
Er dient een aanvullende garantieverklaring van Woningborg
(Melding Minderwerk) ondertekend te worden als u kiest voor
deze optie.

-6.100,00

30.01

Binnendeur verplaatsen
Prijs exclusief verplaatsing van eventuele elektra installatie(s).
Conform tekening.

95,00

30.02

Draairichting binnendeur wijzigen
Conform tekening.

95,00

51.01

Buitenkraan op de gevel
Het aanbrengen van een buitenkraan aangesloten op een
aftapbare koudwaterleiding. De buitenkraan wordt op de gevel
aangebracht op een hoogte van ca. 60 cm + vloer. Conform
tekening.

525,00

51.02

Schrobput onder buitenkraan
Het aanbrengen van een schrobput aangesloten op de
riolering, onder de buitenkraan.

350,00

51.03

Afvoer voor condensdroger
Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de
wasmachine ten behoeve van een condensdroger. Hiermee is
het mogelijk om de afvoerslang van de condensdroger
(afhankelijk per type condensdroger) op de riolering aan te
sluiten zodat een condenswaterbak niet meer nodig is.

75,00

60.03

Wijzigen kleur van standaard radiator in kleur T16 London
Grey Matt

185,00

60.04

Wijzigen kleur van standaard radiator in kleur T01 Matt
black

185,00
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60.05

Radiator vervangen voor Vasco Aster kleur RAL 9016
Traffic white
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 500 x 1205. Thermostaatkleur wit

705,00

60.06

Radiator vervangen voor Vasco Aster kleur N504 Platina
Grey
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 500 x 1205. Thermostaatkleur grijs

840,00

60.07

Radiator vervangen voor Vasco Aster kleur RAL 7016 Grey
Anthracite
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 500 x 1205. Thermostaatkleur grijs

840,00

60.08

Radiator vervangen voor Vasco Carre kleur RAL 9016
Traffic white
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 500 x 1137. Thermostaatkleur wit

985,00

60.09

Radiator vervangen voor Vasco Carre kleur N504 Platina
Grey
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 500 x 1137. Thermostaatkleur grijs

1.175,00

60.10

Radiator vervangen voor Vasco Carre kleur RAL 7016 Grey
Anthracite
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 500 x 1137. Thermostaatkleur grijs

1.175,00

60.11

Radiator vervangen voor Vasco Niva kleur RAL 9016
Traffic white
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 520 x 1420. Thermostaatkleur wit

580,00

60.12

Radiator vervangen voor Vasco niva kleur N504 Platina
Grey
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 520 x 1420. Thermostaatkleur grijs

695,00

Paraaf: …………………..
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60.13

Radiator vervangen voor Vasco Niva kleur RAL 7016 Grey
Anthracite
De standaard radiator in de badkamer wordt vervangen door
de genoemde radiator.
Afmeting 520 x 1420. Thermostaatkleur grijs

60.14

Master-master regeling
Het aanpassen van de thermostaatregeling van Master-slave
naar Master-master.

Paraaf

695,00

1.120,00

Master-slave (basis):
De hoofd-thermostaat in de woonkamer/keuken is de
hoofdregelaar.
De overige verblijfsruimtes (slaapkamers, werkkamer etc.) zijn
voorzien van een naregel-thermostaat, hiermee kan de
ruimtetemperatuur na geregeld worden.
Als de gewenste temperatuur niet bereikt wordt dient de
temperatuur op de hoofd-thermostaat in de woonkamer
verhoogd te worden.
Master-master (optie):
De hoofd-thermostaat in de woonkamer/keuken vervalt. Iedere
verblijfsruimte wordt voorzien van een ruimte-thermostaat.
Hiermee kunt u iedere ruimte onafhankelijk van elkaar verlagen
of verhogen qua ruimtetemperatuur.
60.15

Vergroten boiler type A en C
De bestaande combinatie-warmtepomp wordt vervangen door
een solo-warmtepomp met daarnaast een separate boiler
(netto inhoud 270 liter).
De seperate boiler wordt op een ntb plaats in de berging
geplaatst zo dicht mogelijk bij de warmtepomp.

2.250,00

60.16

Vergroten boiler type D en F
De bestaande combinatie-warmtepomp wordt vervangen door
een solo-warmtepomp met daarnaast een separate boiler
(netto inhoud 270 liter).
De seperate boiler wordt op een ntb plaats in de berging
geplaatst zo dicht mogelijk bij de warmtepomp.

2.460,00

61.01

Extra draadloze bediening mv.
Een extra losse draadloze bediening voor de mechanische
ventilatie als omschreven in de technische omschrijving.

135,00

70.01

Dubbele wandcontactdoos
Conform tekening.

210,00

70.02

Enkele wandcontactdoos
Conform tekening.

200,00

Paraaf: …………………..
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70.03

Dubbele wandcontactdoos op aparte groep
Conform tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

310,00

70.04

Enkele wandcontactdoos op aparte groep
Conform tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

275,00

Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. wasdroger
Conform tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

275,00

70.04a

70.05

Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele
wandcontactdoos
Conform tekening.

70.08

Enkele vloercontactdoos
Conform tekening.

70.11

Verplaatsen wandcontactdoos
Conform tekening.

75,00

70.12

Verplaatsen schakelaar
Conform tekening.

75,00

70.13

Verplaatsen loze leiding
Conform tekening.

75,00

70.14

Verplaatsen thermostaat
Conform tekening Verplaatsen van de bedrade thermostaat.

75,00

70.16

Verplaatsen bedrade (CAI/data)-leiding
Conform tekening.

75,00

70.17

Verplaatsen plafondlichtpunt
Conform tekening.

75,00

70.18

Verplaatsen wandlichtpunt
Conform tekening.

75,00

70.40

Loze leiding bedraden op aparte groep
Loze leiding bedraden, voorzien van een enkele
wandcontactdoos en aansluiten op een aparte groep. Conform
tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

Paraaf

40,00

420,00

Paraaf: …………………..
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70.41

Loze leiding bedraden t.b.v. de CAI
De bedrading t.b.v. de centrale antenne-inrichting, komt uit in
de meterkast. Exclusief aansluiting op het netwerk (na
oplevering door u zelf te regelen). Conform tekening.

180,00

70.43

Loze leiding bedraden t.b.v. enkel data CAT 5e
De bedrading (UTP cat 6 kabel met contactdoos) t.b.v. digitale
telecommunicatie, komt uit de meterkast. In de meterkast is de
kabel voorzien van een RJ 45 stekker. Exclusief centrale.
Conform tekening

155,00

70.43a

Loze leiding bedraden t.b.v. enkel data CAT6
De bedrading (UTP cat 6 kabel met contactdoos) t.b.v. digitale
telecommunicatie, komt uit de meterkast. In de meterkast is de
kabel voorzien van een RJ 45 stekker. Exclusief centrale.
Conform tekening

170,00

70.44

Bedrade data-aansluiting enkel, CAT 5e
Een extra leiding bedraad met cat 6 kabel met contactdoos
t.b.v. digitale telecommunicatie. In de meterkast is de kabel
voorzien van een RJ 45 stekker. Exclusief centrale. Conform
tekening.

300,00

70.44a

Bedrade data-aansluiting enkel, CAT 6
Een extra leiding bedraad met cat 6 kabel met contactdoos
t.b.v. digitale telecommunicatie. In de meterkast is de kabel
voorzien van een RJ 45 stekker. Exclusief centrale. Conform
tekening.

315,00

70.45

Bedrade CAI-leiding
Een extra bedrade leiding t.b.v. de centrale antenne-inrichting,
komt uit in de meterkast. Exclusief aansluiting op het netwerk
(na oplevering door u zelf te regelen). Conform tekening.

325,00

70.47

Bedrade telefoonleiding
Een extra bedrade leiding t.b.v. de telefoonaansluiting, komt uit
in de meterkast. Exclusief aansluiting op het netwerk (na
oplevering door u zelf te regelen). Conform tekening.

280,00

70.48

Loze leiding vanuit meterkast
Een extra loze leiding met controledraad vanuit de meterkast
naar een aangegeven punt op tekening, eindigend in een doos
met blindplaat.
Conform tekening.

180,00

70.49

Loze leiding vanuit ander punt dan meterkast
Een extra loze leiding met controledraad tussen 2 aangegeven
punten op tekening, eindigend in dozen met blindplaat.
Conform tekening.

180,00

Paraaf: …………………..
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70.50

Extra aardlekschakelaar
In verband met het aantal gekozen groepen en overige
aanpassingen (bv keukeninstallatie en laadpaal) kunnen extra
aardlekschakelaars nodig zijn.

340,00

70.51

Extra groep t.p.v. meterkast
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

100,00

70.52

Perilex aansluiting op aparte groep voor koken, 2x230V,
7,2kW
Conform tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

370,00

70.53

Perilex aansluiting op aparte groep voor koken, 400V, 11
kW
Conform tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

395,00

70.54

Loze leiding koken bedraden t.b.v. perilex aansluiting op
aparte groep voor koken, 2x230V, 7,2kW
Conform tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

215,00

70.55

Loze leiding koken bedraden t.b.v. perilex aansluiting op
aparte groep voor koken, 400V, 11 kW
Conform tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

250,00

70.60

Rookmelder
Conform tekening.

220,00

70.61

Hotelschakelaars (wisselschakeling)
Een extra schakelaar op een bestaand lichtpunt, waardoor
wisselschakeling mogelijk is. Conform tekening.

170,00

70.62

Plafondlichtpunt met centraaldoos op aparte schakelaar
Conform tekening.

255,00

70.63

Plafondlichtpunt met centraaldoos op bestaande
schakelaar
Conform tekening.

120,00

Paraaf: …………………..
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Bouwnummer : …………………..
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70.64

Wandlichtpunt met inbouwdoos op aparte schakelaar
Conform tekening.

265,00

70.65

Wandlichtpunt met inbouwdoos op bestaande schakelaar
Conform tekening.

135,00

70.66aw

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type a kleur wit
Spot Fixes Rond. Spotmaat: 85mm Lichtbron GU10 5W LED
2700K (geschikt voor dimmer)

325,00

70.66bw

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type b kleur wit
Spot Rond met rand.
Spotmaat: 80mm Lichtbron: GU10 5W LED 2700K (geschikt
voor dimmer)

425,00

70.66bg

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type b kleur grijs
Spot Rond met rand.
Spotmaat: 80mm Lichtbron: GU10 5W LED 2700K (geschikt
voor dimmer)

425,00

70.66bz

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type b kleur zwart
Spot Rond met rand.
Spotmaat: 80mm Lichtbron: GU10 5W LED 2700K (geschikt
voor dimmer)

425,00

Paraaf: …………………..
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70.66cw

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type c kleur wit
Spot Vierkant met rand. Spotmaat: 90 x 90 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

375,00

70.66cg

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type c kleur grijs
Spot Vierkant met rand. Spotmaat: 90 x 90 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

375,00

70.66cz

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type c kleur zwart
Spot Vierkant met rand. Spotmaat: 90 x 90 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

375,00

70.66dw

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type d kleur wit
Spot Vierkant zonder rand. Spotmaat: 93 x 93 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

575,00

Paraaf: …………………..
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70.66dz

Spotboxen in breedplaat vloer vv spot type d kleur zwart
Spot Vierkant zonder rand. Spotmaat: 93 x 93 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

575,00

70.67aw

Spot type a kleur wit in gipsplafond
Spot Fixes Rond. Spotmaat: 85mm Lichtbron GU10 5W LED
2700K (geschikt voor dimmer)

227,55

70.67bw

Spot type b kleur wit in gipsplafond
Spot Rond met rand.
Spotmaat: 80mm Lichtbron: GU10 5W LED 2700K (geschikt
voor dimmer)

335,00

70.67bg

Spot type b kleur grijs in gipsplafond
Spot Rond met rand.
Spotmaat: 80mm Lichtbron: GU10 5W LED 2700K (geschikt
voor dimmer)

335,00

70.67bz

Spot type b kleur zwart in gipsplafond
Spot Rond met rand.
Spotmaat: 80mm Lichtbron: GU10 5W LED 2700K (geschikt
voor dimmer)

335,00

70.67cw

Spot type c kleur wit in gipsplafond
Spot Vierkant met rand. Spotmaat: 90 x 90 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

285,00

70.67cg

Spot type c kleur grijs in gipsplafond
Spot Vierkant met rand. Spotmaat: 90 x 90 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

285,00

70.67cz

Spot type c kleur zwart in gipsplafond
Spot Vierkant met rand. Spotmaat: 90 x 90 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

285,00

70.67dw

Spot type d kleur wit in gipsplafond
Spot Vierkant zonder rand. Spotmaat: 93 x 93 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

485,00

70.67dz

Spot type d kleur zwart in gipsplafond
Spot Vierkant zonder rand. Spotmaat: 93 x 93 mm Lichtbron:
GU10 5W LED 2700K (geschikt voor dimmer)

485,00

Paraaf: …………………..
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Spot type e geschikt voor badkamer kleur wit in
gipsplafond
Spot rond. Spotmaat: 90 mm Lichtbron: 10W LED
2700K (geschikt voor dimmer)

285,00

Spot type e geschikt voor badkamer kleur alu brushed in
gipsplafond
Spot rond. Spotmaat: 90 mm Lichtbron: 10W LED
2700K (geschikt voor dimmer)

285,00

Spot type e geschikt voor badkamer kleur zwart in
gipsplafond
Spot rond. Spotmaat: 90 mm Lichtbron: 10W LED
2700K (geschikt voor dimmer)

285,00

70.68

Schakelaar vervangen door universeel-dimmer 420W
Conform tekening.

260,00

70.69

Schakelaar vervangen door een bewegingssensor
Conform tekening.

245,00

70.80

Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar
Conform tekening.

170,00

70.81

Buitenlichtpunt op aparte schakelaar
Conform tekening.

295,00

70.82

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
Conform tekening.

295,00

70.83

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos
Conform tekening.

345,00

70.84

10 m Tuinkabel op schakelaar en aparte groep.
10 meter tuinkabel op rol tegen de gevel aan. Schakelbaar via
schakelaar aan binnenzijde en aangesloten op een aparte
groep. Conform tekening.
Bij uitbreiding van het aantal groepen, kan een extra
aardlekschakelaar nodig zijn. Houdt u rekening met extra
kosten. Zie de Toelichting en procedure bij kopersopties.

400,00

70.67ew

70.67g

70.67ez

Paraaf: …………………..

Paraaf

Bouwnummer : …………………..
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Standaard optielijst
Project : De Haar Buyten
Datum : 13-4-2021
Code

Aantal

Omschrijving

S00

Sanitair conform standaard
Het sanitair uitvoeren als standaard.

S....

Sanitair conform specificatie (naam showroom) d.d.

99.99

Bedrag

Paraaf

Wij wensen geen gebruik te maken van deze optielijst en
kiezen voor standaard.

Voor akkoord:

Naam koper

: ……………………………………………………..

Bouwnummer

: ……………………………………………………..

Datum

: ……………………………………………………..

Handtekening

: ……………………………………………………..

Bijgaande lijst gebruiken om uw keuzes kenbaar te maken. U maakt deze kenbaar door het aantal in te
vullen (waar van toepassing). Tevens verzoeken wij u om iedere pagina van deze lijst te voorzien van
het betreffende bouwnummer en uw paraaf. Aanvullend meer- en/of minderwerk dat niet in deze lijst is
opgenomen (maatwerk), is op aanvraag mogelijk en zal individueel worden geoffreerd.

Paraaf: …………………..

Bouwnummer : …………………..
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