
Project: Goudplevier

Datum: 17-5-2018

Opsteller: Hesco Bouw

OPTIELIJST BOUWKUNDIG   (bedragen zijn inclusief btw)

Wandafwerking

Standaard: behangklaar

B.01 Sausklaar 24,30€         / m2

B.02 Sauswerk (2x latex), inclusief sausklaar 48,60€         / m2

B.03 Spackwerk wit 11,00€         / m2

Plafondafwerking

Standaard: spackwerk, behoudens de onderzijde van de kap 

B.04 Sauswerk (dekkend) 40,50€         / m2

B.05 Fijn schuurwerk 40,50€         / m2

Trap

Standaard: begane grond: vurenhouten dichte trap inclusief hekwerk, wit gegrond. 

Verdieping(en): vurenhouten open trap inclusief hekwerk, wit gegrond.  

B.06 Aflakken dichte trap inclusief hekwerken (in RAL kleur) (onderzijde trap wordt niet afgelakt) 730,00€       / stuk

B.07 Aflakken open trap inclusief hekwerken (in RAL-kleur) 570,00€       / stuk

B.08 Dichte trap (met stootborden) in plaats van open trap (zonder stootborden) 405,00€       / stuk

Binnendeuren

Standaard: opdekdeur in stalen kozijn met bovenlicht

B.09 Wand doorzetten boven de deur (alleen te kiezen per verdieping), per deur 65,00€        / stuk

B.10 Stompe vlakke deur in houten kozijn, wand doorzetten boven de deur (geen bovenlicht) 535,00€       / stuk

Bergingen

Standaard: buitenberging los of geschakeld conform situatietekening. 

B.11 Grote berging, afmetingen lxb 5,00 x 2,50m ntb / stuk

Zonwering

B.12 Screens, elektrisch bedienbaar per serie, op achtergevel 

Prijs op aanvraag; afhankelijk van raamtype

Vlizo trap

B.13 vlizo trap (alleen voor bouw nr 1,3,5,7,9,11,13) tbv bereikbaarheid zolderruimte boven 2e verdieping 900,00€       / stuk



Project: Goudplevier

Datum: 17-5-2018

Opsteller: HESCO

OPTIELIJST INSTALLATIES W&E  (bedragen zijn inclusief btw)

Waterinstallatie en riolering

Standaard: geen buitenkraan

W.01 Buitenkraan aan de gevel  €         590,00 per stuk

W.02 Straatkolkje (putje)  €         360,00 per stuk

Warmtedistributie

W.03 Verwarming zolderverdieping middels 2 LT wandconvecoren  €      2.840,00 per stuk

Sanitaire installaties

Standaard: geen sanitair en tegels

S.01 Leveren Vacuümtoilet Evac Optima 5, wandbevesting met standaard "Prestige"drukknop en benodigd frame  €      1.300,00 per stuk

S.02 Leveren Voedselvermaler Qua-vac compleet met besturingskast  €      2.200,00 per stuk

S.03 Vacuümtoilet Evac Optima 5, wandbevesting, inclusief montage  €      1.805,00 per stuk

S.04 Levering en montage badkamer (incl 2e toilet) en toilet volgens sanitairspecificatie  prijs volgt per stuk 

Elektra

E.01 Aansluitpunt voor extra buitenlamp in combinatie met schakelaar binnen  €         240,00 per stuk

E.02 Extra eindgroep 230V (bijv. tbv oven, combimagnetron, kokend waterkraan)  €         330,00 per stuk

E.03 Extra dubbele wandcontactdoos op een algemene groep  €         140,00 per stuk

E.04 Wijzigen van een dubbele wandcontactdoos in een 3-voudige  €         130,00 per stuk

E.05 Extra lichtpunt in het plafond of wand, inclusief lichtschakelaar in wand voor sluitingstermijn ruwbouw  €         290,00 per stuk

E.06 Extra lichtschakelaar  €         120,00 per stuk

E.07 Dubbele wandcontactdoos aan de buitengevel (regenwaterdicht) met schakelaar binnen  €         320,00 per stuk

E.08 3-fasen kookgroep max 11.4 Kw  €         340,00 per stuk

E.09 Extra rookmelder aangesloten op het lichtnet  €         165,00 per stuk

E.10 extra aansluitpunt tbv spot op bestaande schakelaar inclusief boren sparing doorsnee 80, exclusief spot  €         145,00 per stuk

E.11 extra aansluitpunt tbv spot op nieuwe schakelaar inclusief boren sparing doorsnee 80, exclusief spot  €         265,00 per stuk

E.12 leveren en monteren inbouwspot inclusief LED lichtbron 5,4W  €         155,00 per stuk

E.13 Uitbreiden groepenkast dmv extra aardlekschakelaar  €         355,00 per stuk

E.14 bewegingsmelder in plaats van standaard enkelpolige schakelaar  €         220,00 per stuk

E.15 dubbele USB lader passend in de inbouwdoos  €         220,00 per stuk

Communicatie

E.16 Extra loze leiding  €         125,00 per stuk

E.17 Het bedraden van een loze leiding voor data/telefoon,  €         190,00 per stuk

E.18 Het bedraden van een loze leiding voor cai, incl. schakelmateriaal  €         230,00 per stuk

E.19 UTP CAT5 aansluiting bedraad, inclusief RJ-45 connector  €         270,00 per stuk


