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kvi@phbdeventer.nl

Keuzelijst showroom / derden

Datum
Project Park Nova Deventer
Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit showroom / derden
 

Optie
70 Elektronische installatie

2 - 3S - 70 -
000

Elektraplan conform offerte Smart elektra n.t.b.

Elektraplan conform offerte

70 Elektronische installatie

2 - 3S - 70 -
999

Standaard elektraplan € 0,00

Standaard elektraplan conform verkooptekening

30 Kozijnen / Ramen / Deuren

2 - 3S - 30 -
000

Deuren conform lijst Svedex n.t.b.

Deuren, krukken en kozijnen conform lijst Svedex

30 Kozijnen / Ramen / Deuren

2 - 3S - 30 -
999

Standaard deuren en krukken € 0,00

Standaard deuren, krukken en kozijnen conform technische omschrijving

41 Tegelwerk

2 - 3S - 41 -
000

Tegelwerk conform showroom n.t.b.

Tegelwerk conform offerte showroom

41 Tegelwerk

2 - 3S - 41 -
999

Standaard wand- en vloertegels € 0,00

Standaard wand- en vloertegels conform de technische omschrijving
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47 Keuken

2 - 3S - 47 -
010

Coordinatie kosten Keuken installaties aanpassen conform offerte
Keukenleverancier

€ 375,00

Deze optie is verplicht, Wanneer PHB een keuken offerte in behandeling moet
nemen. zie ook technische omschrijving.

47 Keuken

2 - 3S - 47 -
999

Keuken installaties op de standaard positie afmonteren € 0,00

Keuken installaties op de standaard positie afmonteren conform 0 tekening

47 Keuken

2 - 3S - 47 -
020

verplaatsen afvoer keuken € 155,00

Het verplaatsen van de afvoer van de keuken installatie.
prijs is per meter verplaatsing.
optie kan alleen gezamenlijk met optie 2 - 3S - 47 - 010 gekozen worden

Let op!
gewenste positie is onder voorbehoud goedkeuring installateur en
werkvoorbereider.

47 Keuken

2 - 3S - 47 -
030

Het realiseren van een seperate afvoer voor de vaatwasser. € 155,00

prijs is per meter gemeten vanaf de positie va de wasbak keuken.

Let op!
gewenste positie is onder voorbehoud goedkeuring installateur en
werkvoorbereider.

optie kan alleen gezamenlijk met optie 2 - 3S - 47 - 010 gekozen worden

47 Keuken

2 - 3s - 47 -
040

aparte wateraansluiting incl kraan € 275,00

extra water aansluiting ten behoeve van een extra keuken apparaat ( bijv
Amerikaanse koelkast) wat een waterleiding benodigd heeft. waterleiding
voorzien van stop kraan.

optie kan alleen gezamenlijk met optie 2 - 3S - 47 - 010 gekozen worden
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53 Sanitair

2 - 3S - 53 -
000

Sanitair conform showroom sanitair n.t.b.

Sanitair conform offerte showroom

53 Sanitair

2 - 3S - 53 -
999

Standaard sanitair € 0,00

Standaard sanitair conform technische omschrijving

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
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