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Werknummer : 20094
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Code Omschrijving Keuze Aantal

Overzicht meer- en minderwerk opties

Prijs

Ruwbouw01

Algemeen01

€ 9.500,000101.000 .........Uitbouw beganegrond achterzijde 1200 mm

Volgens optietekening, optie A, rijwoning of 2-1 kap.

€ 17.900,000101.005 .........Uitbouw beganegrond achterzijde 2400 mm

Volgens optietekening, optie B, 2-1 kap.

€ 9.850,000101.006 .........Uitbouw beganegrond achterzijde 1200mm

Volgens optietekening, optie A, vrijstaande woning.

€ 18.400,000101.007 .........Uitbouw beganegrond achterzijde 2400mm

Volgens optietekening, optie B, vrijstaande woning.

€ 10.700,000101.008 .........Bijkeuken in berging en bergruimte aan voorzijde, berging met 1200mm

verlengen en gehele berging geïsoleerd uitvoeren.

Volgens optietekening, optie M/N/T, 2-1 kap of vrijstaande woning.

Bijkeuken is incl. vloerverwarming.

€ 2.175,000101.009 .........Standaard berging verlengen met 1200mm.

Volgens optietekening, optie M, 2-1 kap en vrijstaande woning.

Standaard0101.010 .........Keuze indeling verdieping

Indeling A of B.

Volgens verkooptekening, 2-1 kap.

€ 675,000101.011 .........Keuken aan voorzijde woning

Volgens optietekening, optie J, 2-1 kap of vrijstaand.

Let op, dit is alleen de keuken verplaatsen niet incl. uitbouw, deze kan apart als 

optie gekozen worden.

€ 19.650,000101.012 .........Uitbreiding woonkamer

Volgens optietekening, optie A, type Special

€ 29.500,000101.013 .........Uitbreiding woonkamer + berging

Volgens optietekening, optie B, type Special

€ 2.650,000101.014 .........Extra slaapkamer

Volgens optietekening, optie C, type Special

€ 5.750,000101.016 .........Dakkapel zolder

Volgens optietekening, optie F.
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€ 3.850,000101.017 .........Indeling zolder met overloop en een onbenoemde ruimte

Volgens optietekening, optie G, rijwoning

€ 6.800,000101.018 .........Indeling zolder met overloop,

aparte installatieruimte en 2 onbenoemde ruimtes.

Volgens optietekening, optie G, 2-1 kap.

€ 7.275,000101.019 .........Indeling zolder met overloop,

aparte installatieruimte en 2 onbenoemde ruimtes.

Volgens optietekening, optie G, vrijstaande woning.

€ 4.950,000101.020 .........Standaard gemetselde berging isoleren

Volgens optietekening, optie N, 2-1 kap of vrijstaand.

Dit is incl. spouwmuur en dakisolatie. De houten balklaag blijft in zicht.

€ 4.850,000101.022 .........Zolder technische ruimte en achterkant voorzien van wanden

Incl. standaard stalen nastelkozijn met standaard opdekdeur.

Incl. lichtpunt met schakelaar.

€ 1.260,000101.025 .........Geïsoleerde berging voorzien van betonvloer incl. spackwerk

i.p.v. houten balklaag.

€ 1.470,000101.027 .........Dak berging isoleren, isolatie op plat dak

€ 1.750,000101.028 .........Dak verlengde berging isoleren, isolatie op plat dak

€ 950,000101.030 .........Sectionaaldeur i.p.v. standaard kanteldeur

(2-1 kap of vrijstaand)

€ 550,000101.035 .........Elektrische bediening sectionaaldeur

(2-1 kap of vrijstaand)

€ 1.800,000101.040 .........Dubbele deuren berging i.p.v. standaard kanteldeur

Volgens optietekening, optie P, 2-1 kap of vrijstaande woning.

€ 1.260,000101.045 .........Dubbele tuindeuren achtergevel

Volgens optietekening, optie C

€ 1.750,000101.050 .........Schuifpui achtergevel

Volgens optietekening, optie D

€ 125,000101.051 .........Schuifpui achtergevel van buitenaf te bedienen

€ 450,000101.053 .........Loopdeur tussen bijkeuken en berging

Standaard stalen nastelkozijn met standaard opdekdeur.
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€ 1.525,000101.054 .........Loopdeur tussen woning en berging incl. schilderwerk

Volgens optietekening, optie Q, 2-1 kap of vrijstaand.

Houten kozijn met deur incl. kaderprofiel en 3-punt sluiting.

€ 1.350,000101.055 .........Fabrieksmatig witte afwerking dakplaten en knieschotten

i.p.v. standaard onbehandelde spaanplaat.

(rijwoningen)

€ 1.750,000101.056 .........Fabrieksmatig witte afwerking dakplaten en knieschotten

i.p.v. standaard onbehandelde spaanplaat.

(2-1 kap of vrijstaand)

€ 1.050,000101.061 .........Velux dakraam zolder MK06 780x1180mm GGL (hout)

Volgens optietekening, optie E.

€ 1.175,000101.062 .........Velux dakraam zolder SK06 1140x1180mm GGL (hout)

€ 95,000101.070 .........Velux dakraam uitvoeren in kunststof i.p.v. hout

€ 750,000101.075 .........Loopdeur in stalen kanteldeur

Volgens optietekening, optie O, 2-1 kap of vrijstaand.

€ 3.200,000101.076 .........Dak op veranda

Volgens optietekening, optie I, rijwoning kavel 37 t/m 43

€ 3.980,000101.077 .........Carport, excl. plafond

(houten balklaag in het zicht), 2-1 kap en vrijstaande woning.

€ 1.475,000101.078 .........Plafond in carport

(Rockpanel), 2-1 kap en vrijstaande woning.

€ 465,000101.080 .........Extra zonnepaneel (per stuk)

-€ 370,000101.081 .........Vervallen zonnepaneel (per stuk)

I.v.m. optie dakkapel

€ 295,000101.090 .........300 liter boiler i.p.v. 200 liter

Afbouw02

Algemeen01

€ 75,000201.000 .........Stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht (per stuk)

€ 255,000201.005 .........Hardhouten binnendeurkozijn opdek zonder bovenlicht (per stuk)

€ 315,000201.010 .........Hardhouten binnendeurkozijn stomp zonder bovenlicht (per stuk)
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€ 135,000201.015 .........Schilderwerk houten binnendeurkozijn (per stuk)

€ 140,000201.020 .........Schilderwerk stompe binnendeur (per stuk)

€ 90,000201.025 .........Hor voor draai-kiepraam (per stuk)

€ 216,000201.030 .........Bewegingsensor inbouw i.p.v. schakelaar

€ 25,000201.050 .........Binnendeurbeslag Ivana Economy (per deur)

€ 116,000201.060 .........Wandcontactdoos met USB aansluiting

Berging02

€ 561,000202.000 .........Uitstort gootsteen+mengkraan warm- en koudwater in geïsoleerde berging

€ 294,000202.005 .........Afgedopte aansluiting riool, warm- en koudwater in geïsoleerde berging

€ 126,000202.006 .........Extra (hotel)schakelaar

€ 104,000202.010 .........Extra enkele wandcontactdoos

€ 65,000202.015 .........Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar

€ 145,000202.020 .........Extra dubbele wandcontactdoos

€ 139,000202.021 .........Extra lichtpunt met schakelaar

€ 165,000202.022 .........Aparte voeding voor berging

€ 205,000202.025 .........Extra groep wasdroger

€ 395,000202.026 .........Extra groep wasmachine incl. water en afvoer

Bijkeuken03

€ 561,000203.000 .........Uitstort gootsteen met mengkraan warm- en koudwater

€ 294,000203.005 .........Afgedopte aansluiting riool, warm- en koudwater

€ 126,000203.006 .........Extra (hotel)schakelaar

€ 205,000203.010 .........Extra groep wasdroger

€ 104,000203.015 .........Extra enkele wandcontactdoos

€ 65,000203.020 .........Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar

€ 145,000203.025 .........Extra dubbele wandcontactdoos

Keuken05
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€ 90,000205.000 .........Hor voor draai-kiepraam (per stuk)

€ 205,000205.005 .........Extra groep

€ 290,000205.010 .........Elektrisch koken 3 fase i.p.v. standaard perilex

€ 205,000205.015 .........Aansluiting t.b.v. Quooker

€ 153,000205.020 .........Gat door muur t.b.v. afzuigkap incl. afdekkapje buitenzijde

€ 375,000205.025 .........Gat door muur t.b.v. afzuigkap en doorvoer door plat dak

€ 250,000205.030 .........Afzuigkanaal t.b.v. afzuigkap incl. aftimmering voorzien van spackwerk

€ 104,000205.035 .........Extra enkele wandcontactdoos

€ 65,000205.040 .........Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar

€ 145,000205.045 .........Extra dubbele wandcontactdoos

€ 95,000205.050 .........Verplaatsen centraaldoos (lichtpunt)

€ 126,000205.055 .........Extra (hotel)schakelaar

€ 139,000205.060 .........Extra lichtpunt met schakelaar

€ 93,000205.065 .........Extra loze leiding

€ 189,000205.070 .........Ledspot in betonvloer op bestaande schakelaar

€ 132,000205.075 .........Ledspot in houten balklaag op bestaande schakelaar

€ 115,000205.080 .........Led dimmer i.p.v. standaard schakelaar

€ 240,000205.085 .........Extra losse led dimmer

€ 116,000205.090 .........Wandcontactdoos met USB aansluiting

Woonkamer10

€ 90,000210.005 .........Hor voor draai-kiepraam (per stuk)

€ 110,000210.010 .........PVC buis 50 mm in muur t.b.v. kabels TV

€ 104,000210.015 .........Extra enkele wandcontactdoos

€ 65,000210.020 .........Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar

€ 145,000210.025 .........Extra dubbele wandcontactdoos

€ 95,000210.030 .........Verplaatsen centraaldoos (lichtpunt)
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€ 126,000210.035 .........Extra (hotel)schakelaar

€ 139,000210.040 .........Extra lichtpunt met schakelaar

€ 66,000210.045 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAI

€ 128,000210.060 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAT6 enkel

€ 145,000210.065 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAT6 dubbel

€ 93,000210.070 .........Extra loze leiding

€ 189,000210.075 .........Ledspot in betonvloer op bestaande schakelaar

€ 115,000210.085 .........Led dimmer i.p.v. standaard schakelaar

€ 240,000210.090 .........Extra losse led dimmer

€ 116,000210.095 .........Wandcontactdoos met USB aansluiting

Hal/overloop15

€ 2.600,000215.000 .........Hardhouten trap Mahoni incl. 2 slijtstrippen per trede per trap

€ 2.900,000215.005 .........Dichte hardhouten trap Mahoni incl. 2 slijtstrippen per trede per trap

€ 250,000215.010 .........Dichte vuren trap i.p.v. standaard open vuren trap

€ 125,000215.015 .........Slijtstrippen 2 stuks per trede (per trap)

€ 1.750,000215.020 .........Trapkast incl. dichte trap, standaard binnendeur, kozijn en lichtpunt

(2-1 kap of vrijstaand)

€ 75,000215.021 .........Matglas i.p.v. helder glas in zijlicht voordeur

€ 90,000215.022 .........Hor voor draai-kiepraam (per stuk)

€ 104,000215.025 .........Extra enkele wandcontactdoos

€ 65,000215.030 .........Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar

€ 145,000215.035 .........Extra dubbele wandcontactdoos

€ 126,000215.040 .........Extra (hotel)schakelaar

Toilet20

€ 331,000220.000 .........Wandtegels tot plafond

-€ 60,000220.025 .........Vervallen fonteincombinatie, wel afgedopte aansluiting

Badkamer25
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€ 90,000225.001 .........Hor voor draai-kiepraam (per stuk)

€ 95,000225.002 .........Badkamer 150mm verbreden, slaapkamer ernaast word smaller

€ 135,000225.003 .........Badkamer 200mm verbreden, slaapkamer ernaast word smaller

€ 225,000225.004 .........Badkamer 300mm verbreden, slaapkamer ernaast word smaller

€ 75,000225.005 .........Matglas i.p.v. helderglas in buitenkozijn

-€ 4.500,000225.010 .........Casco badkamer en toilet

Vervallen sanitair, kit- en tegelwerk. 

Wel afgedopte aansluitingen en afwerkvloer, behoudens de douchehoek.

(rijwoningen)

-€ 5.700,000225.011 .........Casco badkamer en toilet

Vervallen sanitair, kit- en tegelwerk. 

Wel afgedopte aansluitingen en afwerkvloer, behoudens de douchehoek.

(2-1 kap of vrijstaand)

-€ 210,000225.015 .........Vervallen standaard wastafel, wel afgedopte aansluiting

€ 860,000225.025 .........Spatwandje 900x2100 mm betegeld

€ 275,000225.027 .........Nis in douchemuur 30x60 cm, douchemuur 150 mm dik

€ 170,000225.065 .........Extra aansluitpunt wastafel (water warm/koud en afvoer)

(rijwoningen)

€ 417,000225.070 .........Easydrain 80 cm i.p.v. standaard doucheputje

€ 104,000225.075 .........Extra enkele wandcontactdoos

€ 65,000225.080 .........Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar

€ 145,000225.085 .........Extra dubbele wandcontactdoos

€ 189,000225.090 .........Ledspot in betonvloer op bestaande schakelaar

€ 132,000225.095 .........Ledspot in houten balklaag op bestaande schakelaar

Slaapkamers30

€ 90,000230.000 .........Hor voor draai-kiepraam (per stuk)

€ 104,000230.005 .........Extra enkele wandcontactdoos

€ 65,000230.010 .........Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar
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€ 145,000230.015 .........Extra dubbele wandcontactdoos

€ 126,000230.020 .........Extra (hotel)schakelaar

€ 66,000230.025 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAI

€ 128,000230.040 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAT6 enkel

€ 145,000230.045 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAT6 dubbel

€ 93,000230.050 .........Extra loze leiding

Zolder35

€ 205,000235.000 .........Extra groep wasdroger

€ 90,000235.001 .........Hor voor draai-kiepraam (per stuk)

€ 275,000235.005 .........Dakdoorvoer droger

€ 635,000235.010 .........Elektrische radiator

€ 104,000235.015 .........Extra enkele wandcontactdoos

€ 65,000235.020 .........Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar

€ 145,000235.025 .........Extra dubbele wandcontactdoos

€ 126,000235.030 .........Extra (hotel)schakelaar

€ 139,000235.035 .........Extra lichtpunt met schakelaar

€ 66,000235.040 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAI

€ 128,000235.055 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAT6 enkel

€ 145,000235.060 .........Bestaande loze leiding bedraden met CAT6 dubbel

€ 93,000235.065 .........Extra loze leiding

Buiten40

€ 152,000240.000 .........Extra buitenlichtpunt met schakelaar

€ 80,000240.005 .........Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar

€ 120,000240.010 .........Enkele wandcontactdoos, spatwaterdicht

€ 165,000240.015 .........Dubbele wandcontactdoos, spatwaterdicht

€ 100,000240.020 .........Aansluiting 230V t.b.v. zonwering, zonder schakelaar
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€ 176,000240.025 .........Aansluiting 230V t.b.v. zonwering, met schakelaar

€ 274,000240.030 .........Buitenkraan antivorst

€ 132,000240.035 .........Schrobputje

€ 288,000240.040 .........Grondkabel 10 meter + schakelaar, 3x 2,5

€ 331,000240.045 .........Grondkabel 15 meter + schakelaar, 3x 2,5

€ 197,000240.050 .........Aardlekautomaat t.b.v. buitenkabel

Prijzen inclusief 21% BTW Pagina 10 van 1017 november 2020Datum


