FASE 2 - 13 PARKVILLA’S TE ZUIDLAND
Basis keuzelijst meer- en minderwerk
Code

Omschrijving

2

Bouwkundige opties

201

Dubbele deur

prijsvorm

prijs incl. BTW

p/ stuk

€

0,--

Houten schuifpui in achtergevel wordt kozijn met dubbele deuren en zijlichten
202

Dichte trap i.p.v. open trap

p/ stuk

€ 525,--

De open trap naar de 2e verdieping wordt uitgevoerd als een dichte trap door het
aanbrengen van stootborden. De stootborden worden, net als de treden, alleen gegrond. De
onderkant van de trap wordt gegrond.
203

Draairichting deur wijzigen

p/ stuk

€ 60,--

De draairichting van een binnendeur naar keuze wordt aangepast.
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Basis keuzelijst meer- en minderwerk
Code

Omschrijving

3

Standaard en individueel meer- en minderwerk

300

Verplaatsen aansluitpunt elektra

prijsvorm

prijs incl. BTW

p/ stuk

€ 25,--

Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde
ruimte verplaatst. Dit geldt voor wandcontactdozen, schakelaars, cai- en
telefoonaansluitingen en loze leidingen.
301

Extra WCD (dubbel) in op te geven ruimte.

p/ stuk

€ 160,--

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte
in de door u op te geven ruimte op bestaande groep.
302

Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele

p/ stuk

€ 30,--

p/ stuk

€ 285,--

Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele
303

Wandcontactdoos op aparte groep

Een enkele wandcontactdoos wordt aangebracht in een ruimte naar keuze. Deze
wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.
304

Extra dubbele wandcontactdoos opbouw in meterkast

p/ stuk

€ 80,--

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde in de meterkast.
305

Geschakelde spatwaterdichte wandcontactdoos

p/ stuk

€ 205,--

Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de
achtergevel van de woning t.h.v. het buitenlichtpunt (op een hoogte van ca. 300 mm boven
de vloer). Op bestaande groep. De wandcontactdoos is aan en uit te schakelen m.b.v. een
schakelaar in de woning.
306

Verplaatsen plafondlichtpunt

p/ stuk

€ 50,--

Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde
ruimte verplaatst.
307

Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar

p/ stuk

€ 165,--

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte lichtschakelaar.
308

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

p/ stuk

€ 130,--

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijktijdig geschakeld met een bestaand
plafondlichtpunt.
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Code

Omschrijving

prijsvorm

prijs incl. BTW

309

Bestaand Plafondlichtpunt voorzien van wisselschakelaar

p/ stuk

€ 130,--

Het aanbrengen van een wissel lichtschakelaar in combinatie met een bestaand lichtpunt en
bestaande schakelaar.
310

Schakelaar wijzigen naar dimmer in op te geven ruimte

p/ stuk

€ 185,--

Het wijzigen van een enkelvoudige schakelaar naar en draaidimmer in de door u op te geven
ruimte. Op deze dimmer kan zowel halogeenverlichting, als een dimbare spaarlamp of LED
worden aangesloten.
311

Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar

p/ stuk

€ 225,--

In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de
woning op een nieuwe aparte schakelaar aangesloten
312

Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar

p/ stuk

€ 140,--

In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de
woning op een nieuwe aparte schakelaar aangesloten
313

Loze leiding in op te geven ruimte.

p/ stuk

€ 125,--

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding, voorzien van controledraad, vanaf de
meterkast naar de door u op te geven ruimte. Standaard wordt deze op een hoogte van ca.
300 mm boven de vloer aangebracht.
314

Loze leiding t.b.v. zonwering

p/ stuk

€ 225,--

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding, voorzien van controledraad, vanaf een
inbouwdoos in de woon/slaapkamer ten behoeve van de zonwering. Inclusief voeding,
exclusief schakelaar.
315

Bedraden (t.b.v. Data) loze leiding in op te geven ruimte

p/ stuk

€ 240,--

Het bedraden en afmonteren van de gekozen loze leiding in de door u op te geven ruimte,
t.b.v. Data Cat 6 aansluiting, incl. afmontage in de meterkast.
316

Bedraden (t.b.v. CAI) loze leiding in op te geven ruimte p/ stuk

€ 130,--

Het bedraden en afmonteren van de gekozen loze leiding in de door u op te geven ruimte,
t.b.v. CAI-aansluiting met los uiteinde in de meterkast.
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Code
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prijsvorm

317

Loze leiding tbv TV scherm (wegwerken kabels bij wandmontage) p/ stuk
€ 200,-In de wand wordt op de positie van het TV scherm een extra grote loze leiding (Ø50)
geplaatst waardoor de kabels van de TV kunnen worden weggewerkt.

318

Extra bediening mechanische ventilatie.

p/ stuk

prijs incl. BTW

€ 185,--

Het leveren van een extra draadloze bediening van de mechanische ventilatie in de
badkamer of het toilet.
319

Extra PV-paneel.

p/ stuk

€ 600,--

p/ stuk

€ 410,--

Het plaatsen van een extra pv-paneel op het dak.
320

Buitenkraan.

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan met gevelplaat op de
(metselwerk) gevel van de woning, locatie n.t.b.
321

Toilet en badkamer casco.
Geschakelde woningen:

-/- € 4.000,--

Vrijstaande woningen:
-/- € 4.000,-De badkamer en het toilet(ten) worden casco opgeleverd. De leidingen en afvoeren worden
ca. 10 cm. boven de vloer afgedopt. Het leveren en aanbrengen van de vloer- en wandtegels
komt te vervallen.
De cementdekvloer in de badkamer wordt niet aangebracht, de vloer wordt als ruwe vloer
opgeleverd. Wanden worden niet afgewerkt, plafond wordt voorzien van de standaard
afwerking. Electra wordt op de standaard plaats aangebracht. Ventiel voor MV wordt op de
standaard plaats aangebracht. De standaard radiator wordt aangebracht op de standaard
plaats. De slangen van de vloerverwarming worden aangebracht op de ruwe vloer.
322

Wasmachine- en wasdrogeraansluiting te maken op zolder. p/stuk

€ 595,--

Dit is een verplaatsing van beneden naar boven. Er komen elektrapunten koud
waterleiding met kraan en een afvoer voor de wasmachine.

Deze prijslijst is zorgvuldig samengesteld, wijzigingen en onjuistheden worden voorbehouden.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
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