Datum:

11 juli 2019

Projectnummer: 15254
PO-Ter Borch, Rietwijk - Villa Epsilon

Optie

Omschrijving

Verkoopprijs
incl. btw

Externe opties en indelingsvarianten
Varianten uit het verkoopboek
TA.OA.01

Optie 1: Schoorsteen woningtype Evreía

9.000,00

- De schoorsteen is een voorziening t.b.v. een door de koper te
plaatsen haard (na oplevering)
- Houd er rekening mee dat een haard invloed zal hebben op
de aangebrachte vloerverwarming!
TA.OA.02

Optie 2: Schuifdeur ter plaatse van keuken woningtype Evreía

645,00

- Hierbij vervalt de draaideur
- Schuifbare deel conform verkooptekening
TA.OA.03

Optie 3: Schuifdeur ter plaatse van keuken woningtype Ypsiló

745,00

- Hierbij vervalt de draaideur
- Schuifbare deel conform verkooptekening
TA.OA.04

Optie 4: Bijkeuken, keukenopstelling en wijzigen buitenkozijn woningtype Ypsiló

2.100,00

- Het realiseren van een bijkeuken ipv kastruimte
- Met het realiseren van deze optie wijzigt het kozijn ter plaatse van de eetkamer. Er wordt
een schuifpui gerealiseerd ipv tuindeuren én er wordt een hoekkozijn toegepast.
- Met het realiseren van deze optie wordt de toiletruimte vergroot
- Keukenopstelling verplaatst conform verkooptekening
TA.OA.05

Optie 5: Alternatieve indeling verdieping woningtype Evreía

5.300,00

- Conform verkooptekening wordt bij deze optie een slaapkamer met badkamer
ensuite gerealiseerd en een werkruimte in open verbining met de beganegrond.
- De techniekruimte verplaatst conform verkooptekening
- Badkamer wordt casco uitgevoerd
TA.OA.06

Optie 6: Alternatieve indeling verdieping woningtype Ypsiló

4.500,00

- Indeling verdieping conform verkooptekening
- Badkamer en toilet worden casco uitgevoerd
TA.OA.07

Optie 7: Alternatieve indeling verdieping woningtype Evreía

5.800,00

- Indeling conform verkooptekening
- Badkamer wordt casco uitgevoerd
TA.OA.08

Optie 8: Alternatieve indeling verdieping woningtype Ypsiló
- Indeling conform verkooptekening
- Badkamer en toilet worden casco uitgevoerd

6.200,00

TA.OA.09

Optie 9: Afgescheiden techniek en bergruimte in woningtype Ypsiló

2.800,00

- Indeling conform verkooptekening
- Ter plaatse van de ontstane techniekruimte wordt een wandlichtpunt op schakelaar
toegepast, positie in overleg
- Naast de schakelaar wordt een enkele wcd toegepast
- De deur naar de techniekruimte wordt uitgevoerd als standaard binnendeur
zonder bovenlicht
TA.OA.10

Optie 10: Zolderkamer met dakraam op 2e verdieping woningtype Ypsiló

8.600,00

- Indeling conform verkooptekening
- Prijs is inclusief 2 dakvensters Velux GGU MK08
- De ontstane ruimte blijft een onbenoemde ruimte
- de binnendeur is een standaar binnendeur en wordt uitgevoerd zonder bovenlicht
- De onbenoemde ruimte wordt voorzien van wandlichtpunt bij de schakelaar wordt een
enkele wcd aangebracht
TA.OA.11

Optie 11: Berging ca 550mm breder + 3 stuks extra panelen (9 totaal)

4.400,00

TA.OA.12

Optie 12: Berging uitbreiden met carport

11.250,00

- Uitvoering conform verkooptekening
- Afmeting ca. 5 x 6,3 m1
- exclusief plafondafwerking (balklaag in het zicht)
TA.OA.12A

Optie 12a: 6 stuks extra panelen ( 12 totaal)

3.395,00

- Alleen mogelijk in combinatie met optie 12
Intern
Binnenkozijnen/deuren
TA.BD.01

Standaard binnendeurkozijn overbouwen

99,50

-Bovenlicht vervalt.
-Muur loopt boven kozijn door.
-Latei boven kozijn.
-Krimpscheuren mogelijk.
TA.BD.02

Standaard binnendeurkozijn + deur + h&s werkplafond hoog vervalt

-90,00

-Sparing plafond hoog.
TA.SH.04

Offerte binnendeuren / kozijnen / garnituur Svedex d.d. ......
In samenwerking met Svedex bieden wij u het Svedex deur+concept aan
U ontvangt een inlogcode van uw kopersbegeleidster waarmee u kunt
inloggen op de SvedexDeurtool: https://www.svedexdeurplus.nl/
Uw kopersbegeleidster zal u hier verdere uitleg over geven

op aanvraag

Installaties
Bijkeuken
TA.IN.01

Buitenkraan koud water aftapbaar in kruipluik inclusief putje

638,00

-Plaatsbepaling aan te geven door koper (op spouwmuur).
-Inclusief stop- en aftapkraan in de meterkast.
-Buitenkraan (beluchterkraan) gemonteerd op gevelplaat.
-Schrobputje aangesloten op de riolering
TA.IN.02

Extra buitenlichtpunt t.p.v. achtergevel incl. schakelaar

155,00

TA.IN.03

Dubbele wandcontactdoos buiten spatwaterdicht

255,00

-Plaatsbepaling aan te geven door koper.
-Type opbouw spatwaterdicht.
TA.IN.08

Extra buitenlichtpunt ter plaatse van de buitenberging (excl. armatuur)

155,00

TA.IN.10

Afvoer t.b.v. condensdroger

135,00

TA.IN.14

Enkele wcd op aparte groep t.b.v. droger

255,00

TA.IN.15

Extra plafondlichtpunt op schakelaar

205,00

-Exacte maat aangeven op tekening.
-Opmerking: het kan zijn dat het lichtpunt niet op de aangegeven plaats gezet kan worden
i.v.m. voorschriften vloerleverancier. Het lichtpunt zal dan zo dicht mogelijk bij de
aangegeven plaats worden aangebracht.
TA.IN.16

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

110,00

-Exacte maat aangeven op tekening.
-Opmerking: het kan zijn dat het lichtpunt niet op de aangegeven plaats gezet kan worden
i.v.m. voorschriften vloerleverancier. Het lichtpunt zal dan zo dicht mogelijk bij de
aangegeven plaats worden aangebracht.
TA.IN.17

Verplaatsen bestaande plafondlichtpunt

100,00

-Exacte maat aangeven op tekening.
-Opmerking: het kan zijn dat het lichtpunt niet op de aangegeven plaats gezet kan worden
i.v.m. voorschriften vloerleverancier. Het lichtpunt zal dan zo dicht mogelijk bij de
aangegeven plaats worden aangebracht.
TA.IN.18

Extra enkele wandcontactdoos

115,00

-Inclusief loze leiding en bedrading vanaf centraaldoos.
-Plaatsbepaling aan te geven door koper.
-Type volledig inbouw.
TA.IN.19

Extra dubbele wandcontactdoos

150,00

-Inclusief loze leiding en bedrading vanaf centraaldoos.
-Plaatsenbepaling aan te geven door koper.
-Type volledig inbouw.
60,00

TA.IN.20

Dubbele wandcontactdoos i.p.v enkele contactdoos

TA.IN.21

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep

255,00

TA.IN.22

Verplaatsen standaard schakelaar en/of wandcontactdoos - na sluitingstermijn-

100,00

TA.IN.23

Extra loze leiding vanaf de meterkast

120,00

TA.IN.24

Leddimmer i.p.v. schakelaar

175,00

TA.IN.25

Halogeendimmer i.p.v. schakelaar

175,00

TA.IN.28

Extra rookmelder

215,00

-Type volledig inbouw

TA.IN.29
TA.IN.33

Bewegingsmelder i.p.v. schakelaar voor een lichtpunt

200,00

Geschakelde wandcontactdoos incl. schakelaar

255,00

-1 dubbele wandcontactdoos waarvan 1 geschakelde kant.
-Prijs inclusief schakelaar
TA.IN.34

Elke volgende geschakelde wandcontactdoos op schakelaar optie TA.IN.33

175,00

-Deze optie kan enkel gekozen worden in combinatie met optie TA.IN.33
-1 kant wordt schakelbaar gemaakt
TA.IN.35

Bestaande wandcontactdoos schakelbaar maken (1 kant schakelbaar)

175,00

-1 dubbele wandcontactdoos waarvan 1 geschakelde kant.
-Prijs inclusief schakelaar
TA.IN.36

Elke volgende bestaande wandcontactdoos schakelbaarmaken (1 kant schakelbaar)

70,00

-Deze optie kan enkel gekozen worden in combinatie met optie
TA.IN.33 en TA.IN.35
-1 kant wordt schakelbaar gemaakt
Keuken
Keuken
TA.IN.37

Basis keukeninstallaties realiseren op standaard positie

standaard

-Uitvoering volgens verkooptekening
TA.SH.01

Offerte aanpassen keukeninstallaties conform tekening:

op aanvraag

van keukenleverancier ...............................................
d.d. ...........................................................................
Sanitair
Badkamer en toilet
TA.SH.02

Offerte sanitair projectleverancier d.d. ……………………………………..

op aanvraag

Tegelwerk
Badkamer en toilet
TA.SH.03

Offerte tegelwerk projectleverancier d.d. ……………………………….

op aanvraag

