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WOONWENSENLIJST
APPARTEMENTEN & PENTHOUSES

code woonwens beschrijving prijs

R.300 Extra Rookmelder ( op het lichtnet) Positie conform tekening. € 340,00

R.348a Wandlichtpunt excl inbouwdoos, voorzien van 
kabel (permanente spanning)

Het aanbrengen van een (buiten)wandlichtpunt (exclusief inbouwdoos) op een permanent voeding, exclusief 
armatuur. Hoogte lichtpunt conform standaard hoogte in badkamer. Aantal en plaats door u aan te geven op een 
kopie van de verkooptekening. NB: - Een wandlichtpunt op permanente voeding kan door ons niet gedimd worden.

€ 250,00

VZSCR Voorzieningen voor 1 screen Het kozijn wordt (indien nodig) verstevigd. Er wordt een zonweringsschakelaar aangebracht naast de gevelopen-
ing waar u lokale bediening van uw zonwering wenst. De schakelaar wordt op 105 cm boven peil aan de zijkant van 

de gevelopening aangebracht. Er wordt vanuit deze schakelaar een leiding aangelegd. De leiding eindigt buiten 
aan de zijkant van de gevelopening, ca. 30 centimeter boven de gevelopening en 20 cm naast de zijkant van de 

gevelopening. De kabel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met een STAK3-stekker, geschikt voor een elektrisch 
uitvalscherm. N.B.: lndien er al schakelaars naast de gevelopening aanwezig zijn, wordt de zonweringsschakelaar 

direct naast deze schakelaars aangebracht of hiermee gecombineerd.

€ 485,00

R.380 Extra buitenlichtpunt op de gevel op bestaande 
schakelaar

Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar. Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk 
aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat 

uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel, m.u.v. glaspanelen, zal het buitenlichtpunt in 
opbouw worden uitgevoerd. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 138,00

R.379 Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een nieuwe schakelaar. De schakelaar bevindt zich in de 
woonkamer nabij de schakelaar van het bestaande buitenlichtpunt. Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan 

de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit 
metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. 

Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 386,00

R.378 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos 
buiten met schakelaar

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel voorzien van een schake-
laar. De schakelaar bevindt zich aan de binnenzijde van de woning nabij de schakelaar van het buitenlichtpunt. 
Hoogte 90 cm t.o.v. het maaiveld. De wandcontactdoos worden ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit 

metselwerk. In geval van een andere materialisatie , m.u.v. glaspanelen, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in 
opbouw. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening. Let op : per 4 elektragroepen in de meterkast is 

een aardlekschakelaar nodig

€ 469,00
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R.377 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos 
buiten

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel. Hoogte 90cm. t.o.v. het 
maaiveld. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een 
andere materialisatie, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Gemaatvoerde positie aangeven op de 

verkooptekening.

€ 377,00

R.372 Grondkabel tbv buitenverlichting achtertuin op 
aparte schakelaar (15 m1 grondkabel)

In de woonkamer wordt op de achtergevel een schakelaar aangebracht nabij de schakelaar voor het buitenlicht-
punt. Op de schakelaar wordt een grondkabel aangesloten met een lengte van circa 15 meter. De grondkabel 

wordt naar buiten gevoerd en eindigt vlak onder het maaiveld. Hierop kunt u na oplevering uw tuinlampen 
aansluiten. De grondkabel, type YMVKAS met omvlochten aardscherm, wordt op rol afgeleverd. Gemaatvoerde 
positie aangeven op de meerwerktekening. Indien een andere lengte van de grondkabel gewenst is, is de prijs op 

aanvraag.

€ 522,00

R.347b Inbouw spotbox in plaats van plafondlichtpunt Het aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur) in plaats van een plafondlichtpunt. De aansluiting van 
de spotjes is 230V en de sparing die geboord wordt voor de spot is 76mm. Gemaatvoerde positie aangeven op 

een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge 
aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste 

inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen 
ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 
1,2 meter van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmen dan verwijzen wij 

u naar optie R.358.

€ 160,00

R.342 Bewegingssensor in plaats van schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bewegingssensor in een ruimte. Exclusief 
armatuur. De bewegingssensor wordt op de standaard hoogte aangebracht. Uitvoering blijft ongewijzigd (inbouw 

blijft inbouw, opbouw blijft opbouw). NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een 
marge aan van ca. 20cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. Gemaatvoerde positie aangeven op 

de verkooptekening.

€ 296,00

R.324 Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, op een hoogte van circa 30 cm +vloer. Gemaatvoerde positie 
aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 165,00

R.360 Verplaatsen elektraonderdeel in de woning Het verplaatsen van een standaard elektrapunt, zoals een wandcontactdoos, een loze leiding, een aansluitpunt 
CAI, een aansluitpunt TEL, een schakelaar (niet gecombineerd met een wandcontactdoos) naar een andere pos-
itie binnen dezelfde ruimte. Alleen in lichte scheidingswanden. Aantal verplaatsingen en gewijzigde posities met 

maatvoering aangeven op een kopie van de verkooptekening. M.u.v. het verplaatsen van een plafondlichtpunt, zie 
hiervoor optie R343.

€ 102,00

R.358 Upgrade 1 schakelaar naar dimmer Op een door u gewenste positie wordt een elektronische tastdimmer gemonteerd op de positie van en in plaats van 
de standaard aanwezige lichtschakelaar. Dimmers worden altijd enkelpolig uitgevoerd (één dimmer per inbouw-
doos). Aanpassing van een serieschakelaar naar enkelpolige schakelaars is - daar waar nodig - in de prijs van de 
module inbegrepen. N.B.: De dimmers zijn geschikt voor LED en spaarlampen met een nominaal vermogen van 2 

tot 80 W/V/A en gloeilampen met een nominaal vermogen van 10 tot 180 W/VA.

€ 200,00

R.357 Twee bestaande plafondlichtpunten gekoppeld 
op 1 schakelaar opsplitsen naar twee enkelpolige 

schakelaars

De schakelaars worden op de standaard hoogte aangebracht. Keuze voor plafondlichtpunten aangeven op de 
verkooptekening.

€ 215,00

R.352 Wisselschakeling voor bestaand lichtpunt Een bestaand lichtpunt uitvoeren met een zogenaamde wisselschakeling, zodat het lichtpunt vanuit twee posities 
te bedienen is. De bestaande lichtschakelaar wordt gewijzigd in een wisselschakelaar. De extra wisselschakelaar 

wordt op de standaard hoogte aangebracht. Positie nieuwe schakelaar en de keuze van de bestaande schakelaar 
aangeven op de verkooptekening.

€ 292,00
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R.349 Een wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar Het aanbrengen van een wandlichtpunt op op een aparte enkelpolige schakelaar, exclusief armatuur. De schake-
laar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Hoogte lichtpunt conform standaard hoogte in badkamer. 

Aantal en plaats door u aan te geven op een kopie van de verkooptekening. NB: - Wilt u de door u te plaatsen spots 
kunnen dimmer dan verwijzen wij u naar optie R.358.

€ 340,00

R.348 Een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar, exclusief armatuur. Hoogte lichtpunt con-
form standaard hoogte in badkamer. Aantal en plaats door u aan te geven op een kopie van de verkooptekening. 

NB: - Wilt u de door u te plaatsen wandlichtpunt kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358.

€ 116,00

R.347 Inbouw spotbox op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur) op een bestaande schakelaar. De aansluiting van de spotjes 
is 230V en de sparing die geboord wordt voor de spot is 76mm. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie 

van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van 
ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots 
moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is 
de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter 
van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar 

optie R.358.

€ 280,00

R.346 Inbouw spotbox op nieuwe schakelaar Het aanbrengen van een spotbox (exclusief armatuur) op een aparte enkelpolige schakelaar. De schakelaar wordt 
op de standaard hoogte aangebracht. De aansluiting van de spotjes is 220V en de sparing die geboord wordt voor 
de spot is 76mm. Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de verkooptekening. 
NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van 
de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst 
worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie 
niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter van een balkon ivm vloerwap-

ening. - Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmer dan verwijzen wij u naar optie R.358.

€ 420,00

R.345 Inbouw ledspot op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een kantelbare inbouw ledspot Inset Trend 6w/led(kleur geborsteld aluminium) op een besta-
ande schakelaar. (optie incusief spotbox) Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie 
van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van 

ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots 
moeten altijd eerst getoetst worden op leidingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is 
de inbouwspot op die positie niet mogelijk. - Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter 

van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358

€ 341,00

R.344 Inbouw Ledspot op nieuwe schakelaar Het aanbrengen van een kantelbare inbouw ledspot Inset Trend 6w/led (kleur geborsteld aluminium) op een apar-
te enkelpolige schakelaar. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. (Optie inclusief spotbox) 
Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband 
met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening 

aangegeven plaats. - De posities en aantal van gewenste inbouwspots moeten altijd eerst getoetst worden op leid-
ingverloop in de vloer. Indien er een kruising van leidingen ontstaat, is de inbouwspot op die positie niet mogelijk. 
- Bij appartementen is een inbouwspot niet mogelijk binnen 1,2 meter van een balkon ivm vloerwapening. - Wilt u 

de spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar optie R.358

€ 590,00

R.343 Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt Het standaard plafondlichtpunt wordt verplaatst naar de door u gewenste positie. De schakelaar blijft gehand-
haafd op de standaard positie. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening. NB: - In verband met 

leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening 
aangegeven plaats.

€ 72,00

R.341 Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een nieuwe lichtschakelaar in een ruimte. Exclusief 
armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Gemaatvoerde positie van beide aanslu-
itingen aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: - In verband met leidingen en wapening in de vloer 

houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

€ 396,00
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R.340 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande lichtschakelaar in een ruimte. 
Exclusief armatuur. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. NB: In verband met 

leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening 
aangegeven plaats.

€ 105,00

R.330 Bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren 
met 1x USB lader

Het upgraden van een bestaande dubbele wandcontactdoos, met 1 USB lader in een ruimte. Gemaatvoerde posi-
tie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 116,00

R.329d Extra dubbele wandcontactdoos inclusief USB 
lader in een lichte scheidingswand type A + C 

(standaard lader)

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, waarvan 1 uitgevoerd met een USB lader, op een hoogte van 
circa 30 cm +vloer in een ruimte. Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden. Gemaatvoerde positie aangeven op 

een kopie van de verkooptekening.

€ 257,00

R.329c Extra dubbele wandcontactdoos inclusief USB 
lader in een lichte scheidingswand type C (snel-

lader)

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, waarvan 1 uitgevoerd met een USB lader, op een hoogte van 
circa 30 cm +vloer in een ruimte. Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden. Gemaatvoerde positie aangeven op 

een kopie van de verkooptekening.

€ 257,00

R.329b Extra dubbele wandcontactdoos inclusief USB 
lader in een lichte scheidingswand type A (snel-

lader)

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, waarvan 1 uitgevoerd met een USB lader, op een hoogte van 
circa 30 cm +vloer in een ruimte. Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden. Gemaatvoerde positie aangeven op 

een kopie van de verkooptekening.

€ 257,00

R.328c Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte 
inclusief USB lader type A + C (standaard lader)

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met USB lader, op een hoogte van 300 mm +vl. Gemaatvoerde 
positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 235,00

R.328b Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte 
inclusief USB lader type C (snellader)

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met USB lader, op een hoogte van 300 mm +vl. Gemaatvoerde 
positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 235,00

R.328a Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte 
inclusief USB lader type A (snellader)

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met USB lader, op een hoogte van .300 mm +vl. Gemaatvo-
erde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 235,00

R.327 Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast 
(opbouw)

Een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw). Leidingwerk en doos in het zicht. € 61,00

R.326 Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele 
wandcontactdoos

Een enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos. Gekozen wandcontactdoos aangeven op 
verkooptekening.

€ 95,00

R.325 Extra dubbele wandcontactdoos in de lichte 
scheidingswanden

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm. +vloer in een ruimte. Gemaat-
voerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 186,00

R.322 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 
in nieuw aan te brengen leiding

De nieuwe leiding wordt aangebracht vanaf de meterkast, bedraad en afgemonteerd met een enkele wandcon-
tactdoos. In de meterkast wordt de wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep. De eventuele aanpassin-

gen in de meterkast zijn niet inbegrepen bij deze optie. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de 
verkooptekening. Let op: Per 4 elektragroepen in de meterkast is een aardlekschakelaar nodig. Indien, nadat het 

totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer elektra groepen benodigd zijn, is een extra aardlekschake-
laar in de meterkast nodig. De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van 

uw woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen. NB niet 
mogelijk in de keuken - dit loopt via keukenleverancier.

€ 445,00

R.320 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 
in bestaande loze leiding

De bestaande loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos (230V) en in de me-
terkast aangesloten op een aparte groep. De eventuele aanpassingen in de meterkast zijn niet inbegrepen bij deze 

optie. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening. Let op: Per 4 elektragroepen in de 
meterkast is een aardlekschakelaar nodig. Indien, nadat het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer 
elektra groepen benodigd zijn, is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. De installateur is verantwoor-

delijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw woning, om deze reden zullen wij de kosten van een 
extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen. NB niet mogelijk in de keuken - dit loopt via keukenleverancier.

€ 230,00
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R.319 Extra UTP/ data aansluiting (RJ45) in een ruimte Aanbrengen en afmonteren van een extra leiding vanuit de meterkast ten behoeve van een UTP aansluiting. Deze 
data aansluiting is een UTP kabel CAT6 en wordt uitgevoerd met een RJ45 contactdoos. Hoogte op circa 30 cm 

+vloer. Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 281,00

R.317 Extra CAI aansluiting in een ruimte. Aanbrengen van een extra leiding vanuit de meterkast bedraad en afgemonteerd ten behoeve van CAI. Hoogte 
circa circa 30 cm +vloer. Gemaatvoerde positie op een kopie van de verkooptekening. N.B. Deze aansluiting 

wordt niet in de meterkast aangesloten. Bij 2 of meer CAI-aansluitingen adviseren wij een CAI-versterker te laten 
aanbrengen.

€ 292,00

R.315 Afmonteren van een standaard leiding tbv CAI/
UTP

Het bedraden van een standaard loze leiding ten behoeve van een: 0 TV-aansluiting (coaxkabel 75Ohm) afmon-
tageplaat geschikt voor een CAI-stekker of 0 UTP (Cat.6 kabel), afmontageplaat geschikt voor een RJ45-connec-

tor. In de meterkast bevindt zich het losse uiteinde. Loze leiding aangeven op een kopie van de verkooptekening. 
Als in een ruimte meerdere standaard loze leidingen aanwezig zijn dan graag aangeven welke loze leiding moet 

worden bedraad. N.B. Voor het juist functioneren van de functies is slechts één bedrading mogelijk per loze leiding.

€ 166,00

R.309 Extra loze leiding Het aanbrengen van een (extra) loze leiding vanuit de meterkast naar de positie conform bijgevoegde tekening. 
De loze leiding wordt aangebracht op een hoogte van circa 30 cm +vloer en wordt voorzien van een blinde plaat. 

Gemaatvoerde positie aangeven op een kopie van de verkooptekening.

€ 116,00

R.302 Extra aardlekschakelaar in meterkast De meterkast is standaard voorzien van twee aardlekschakelaars. Per aardlekschakelaar kunnen 4 groepen 
worden aangesloten, dus maximaal kunnen 8 elektra groepen worden aangesloten. Indien, nadat het totale meer-

werk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer dan 8 elektra groepen benodigd zijn, is een extra aardlekschakelaar 
in de meterkast nodig. De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw 

woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen.

€ 265,00

R.128 Bevestigingspunt voor screens aan de buitenzijde. Het realiseren van bevestigingspunten voor na oplevering aan te brengen screens. Positie volgens meer en minder-
werk tekening

€ 350,00

T-PL0010B.001 Deur hal badkamer vervallen en deur badkamer 
uitvoeren als schuifdeur (voor de wand schuiv-

end)

De schuifdeur bestaat uit een Match DS schuifdeursysteem met een basis (Svedex) binnendeur conform de overige 
basis binnendeuren. De standaard deur en kozijn van de hal naar de badkamer vervallen. Positie en uitvoering con-

form de optietekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 331.3 t/m 331.6, 332.3 t/m 332.6 en 333.3 t/m 333.6.

€ 1.450,00

T-PL0111.007 Aanbrengen wandje tussen inloopkast en slaap-
kamer 1.

Het aanbrengen van een verdieping hoog wandje (ca 700mm) tussen slaapkamer 1 en de inloopkast. Conform 
optie tekening. Alleen voor Bouwnummers 331.3 t/m 331.6, 332.3 t/m 332.6 en 333.3 t/m 333.6

€ 350,00

T-PL0111.005 Vervallen slaapkamer 2, verplaatsen toegang en 
openslaande deuren hal naar woonkamer

De openslaande dubbele deuren worden uitgevoerd in glasdeuren uit het basis (Svedex) binnendeuren pakket 
behorende bij de woning. Eventuele aanpassing in type binnendeur kan in het kopersgesprek besproken worden, 

Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 334.2 en 334.3

€ 750,00

T-PL0111.004 Aanbrengen wandje tussen woonkamer en study. Aanbrengen van een wand van ca 2850 mm Materiaal conform technische omschrijving binnenwanden. Positie en 
uitvoering conform de optietekening. Alleen voor bouwnummer 334.1

€ 1.100,00

T-PL0111.003 Volledig stalen/glas pui tussen woonkamer en 
slaapkamer 2

Het plaatsen van een volledig stalen/glas pui (verdieping hoog) tussen woonkamer en slaapkamer 2. Deze pui kan 
pas in het werk worden ingemeten en zal wegens de levertijd pas na oplevering geplaatst kunnen worden. Tijdens 

het kopersgesprek kunt u bespreken wat de eventuele wensen en mogelijk heden zijn.

prijs op 
aanvraag

T-PL0111.002 Aanbrengen wandje tussen dressing en slaap-
kamer 1.

Het aanbrengen van een verdiepingshoog wandje tussen slaapkamer 1 en de dressing. (ca 700mm breed). Con-
form optie tekening. Alleen voor bouwnummers 331.1, 331.2, 332.1, 332.2, 333.1 en 333.2

€ 350,00

T-PL0010B.004 2e badkamer toevoegen in 334.3 conform 2e 
badkamer 334.2

Materiaal conform technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. € 14.500,00

T-PL0010B.003 Ligbad in badkamer Ligbad in de badkamer in plaats van toilet. Materiaal conform technische omschrijving. Positie en uitvoering con-
form de optietekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 334.2 en 334.3

€ 1.300,00
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T-PL0010B.002 Deur hal badkamer vervallen en deur badkamer 
uitvoeren als schuifdeur (voor de wand schuiv-

end)

De schuifdeur bestaat uit een Match DS schuifdeursysteem met een basis (Svedex) binnendeur conform de overige 
basis binnendeuren. De standaard deur en kozijn van de hal naar de badkamer vervallen. Positie en uitvoering 

conform de optietekening. Alleen mogelijk bij bouwnummers 334.2 en 334.3.

€ 1.450,00

T-PL0003.002 Vervallen wand tussen berging en slaapkamer 2 het laten vervallen van de wand tussen slaapkamer 2 en berging. Inclusief bergingsdeur. Hiermee wordt slaap-
kamer 2 vergroot. inclusief aanpassen installaties (vloerverwarming, mv etc.) Positie en uitvoering conform de 

optietekening. Alleen bij Bouwnummers 331.1, 332.1 en 333.1

€ 0,00

T-PL0001.004 Keuken verplaatsen naar verhoogde zithoek (als 
mogelijk)

Het verplaatsen van de basis keuken naar de positie verhoogde zithoek conform optie tekening. NB. alleen bij bnr 
334.01

€ 2.350,00

T-PL0001.003 Keuken verplaatsen naar zithoek (als mogelijk) Het verplaatsen van de basis keuken naar de positie zithoek conform de optie tekening. Alleen mogelijk bij bou-
wnummers 331.3 t/m 331.6, 332.3 t/m 332.6 en 333.3 t/m 333.6.

€ 1.650,00

T-PL0001.002 Keuken verplaatsen naar slaapkamer 2 (als 
mogelijk)

Het verplaatsen van de basis keuken naar de positieslaapkamer 2 conform de optie tekening. (slaapkamer 2 ver-
valt). Alleen voor bouwnummers331.1, 331.2, 332.1, 332.2, 333.1 en 333.2.

-€ 200,00

R.191.002 Dubbele openslaande binnendeuren tussen 
slaapkamer 2 / woonkamer

Het aanbrengen van dubbele openslaande binnendeuren. De binnendeuren zijn conform de overige basis (svedex) 
binnendeuren in de woning uitgevoerd. Eventuele gewenste aanpassing aan het type deur kan in het kopersgesprek 

besproken worden. Positie en uitvoering conform de optietekening. Alleen bij bnr 334.1.

€ 2.350,00

R.191.001 Extra binnendeur tussen hal en woonkamer De hal wordt voorzien van een extra standaard binnendeur conform technische omschrijving. Alleen mogelijk bij 
bouwnummer 334.1 Positie en draairichting conform meer-en minderwerktekening. Via de deurtool van Svedex is 

het mogelijk om de uitvoering de deuren te wijzigen.

€ 600,00

R.122.003 Verplaatsen en/of wijzigen draairichting binnen-
deur.

De deur wordt verplaatst inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar. Draairichting en positie deur conform 
meerwerktekening. Indien u eveneens elektra verplaatst wilt hebben, dient u dit aan te geven bij optie R.360.

€ 300,00

R.122.002 Verplaatsen binnendeur hal/berging om de hoek De deur wordt verplaatst inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar conform optietekening . Draairichting en 
positie deur conform meerwerktekening. (optie 12) Alleen mogelijk bij bnr 334.1

€ 300,00

R.122.001 Verplaatsen binnendeur hal/slaapkamer 1 naar 
het midden van de gang

De deur wordt verplaatst inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar conform optietekening . Draairichting en 
positie deur conform meerwerktekening. (optie 11) Alleen mogelijk bij bnr 334.1

€ 300,00

R.121.001 Vervallen bovenlicht van het deurkozijn, de bin-
nenwand wordt doorgezet boven het kozijn. Via 

de Svedex tool.

“Het deurkozijn wordt uitgevoerd zonder standaard bovenlicht. Deze keuze is opgenomen in de Svedex opdracht-
bevestiging, maar wordt met deze optiecode weergegeven in de tekeningen bij het kozijn. Deuren op de zolderverd-

ieping (indien van toepassing) worden standaard uitgevoerd zonder bovenlicht. Dit wordt niet aangegeven op 
tekening. Wij attenderen u erop dat er kans op scheurvorming aanwezig is ter plaatse van het het vulstuk.”

prijs op 
aanvraag

T-GRB0001.001 Aanbrengen lozebuis rond 50 mm De buis wordt vanuit de meterkast door de kruipruimte naar de buitenzijde van de woning gelegd. De buis wordt 
door de funderingsbalk aangebracht op een in het werk te bepalen positie en hoogte. Deze mantelbuis kunt u 
gebruiken om bijvoorbeeld later nog elektra naar de achterzijde van de woning aan te leggen. Positie volgens 

optietekening.

€ 300,00

R.501 Extra draadloze bedieningsschakelaar voor 
mechanische ventilatie met timer

Deze bedieningsschakelaar wordt bij oplevering los geleverd. U kunt deze zelf plaatsen in de gewenste ruimte, 
bijvoorbeeld de badkamer. Prijs per stuk.

€ 208,00
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S-K(Bnr)01 Aanpassen leidingwerk sanitaire ruimtes conform 
tekeningen €€. (naam sanitairleverancier)

De sanitair installatie aanpassen aan de hand van door de koper aangeleverde sanitairtekening van een andere 
sanitairshowroom. Hierbij wordt het elektra, water en riool verplaatst naar de op deze tekening aangegeven 

plaatsen en wordt de extra installatie gemaakt. De afzuigventielen van de wtw-installatie worden niet verplaatst. 
U ontvangt via Heijmans een offerte van deze aanpassingen. het sanitair wordt na oplevering geplaatst. Prijzen 
onder andere op basis van onderstaande: - WCD (wandcontactdoos) met randaarde inbouw: € 165,- - DWCD 

(dubbele wandcontactdoos) met randaarde inbouw: € 186,- - WCD met randaarde inbouw voor verlichting / ges-
chakeld d.m.v. dimmer: € 540,- - WCD met randaarde inbouw voor verlichting / geschakeld d.m.v. aan/uit schake-

laar: € 340,- - Extra loze leiding: € 116,- - Wijzigen WCD met randaarde inbouw naar DWCD met randaarde 
inbouw: € 95,- - Verplaatsen elektrapunt: € 102,- - Plaatsen van extra wateraansluiting: koud, incl. muurplaat 
en kraan - elders in sanitaire ruimte: € 120,- + € 27,- / meter. - Plaatsen van extra wateraansluiting: warm, incl. 

muurplaat en kraan - elders in sanitaire ruimte: € 120,- + € 27,- / meter - Plaatsen van extra waterafvoer elders in 
sanitaire ruimte € 237,- - Verplaatsen standaard wastafel/douche gedeelte op zelfde wand; warm - afvoer - koud: 

€ 90,- - Verplaatsen standaard wastafel/douche gedeelte andere wand; warm - afvoer - koud: € 210,- - Aanpassen 
vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour sanitaire ruimte t.o.v. standaard: € 161,- Naast de extra kosten voor de in-

stallatie brengen wij € 350,- in rekening voor het controleren en eventueel corrigeren van het leidingschema keuken 
van derden (optie S-K00) Enige opmerkingen hierbij: - Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op verplaatsingen bin-

nen de sanitaire ruimtes zoals is aangegeven op de verkooptekening. - Er kan alleen een offerte worden gemaakt 
op basis van een goed gemaatvoerde leidingschema (inclusief aansluitwaardes van eventuele apparatuur). - De 

maatvoering van de sanitaire installatie dient door de sanitaire verkoper te worden gecontroleerd door het inmeten 
in het werk. Dit kan nadat de wanden zijn afgewerkt, bij voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier 

voor t.z.t. een uitnodiging.

prijs op 
aanvraag

S-K00 Coördinatiekosten t.b.v. Sanitairleidingschema 
andere sanitairleverancier

Extra kosten voor het controleren, corrigeren en coördineren van het leidingschema sanitaire ruimte van een ande-
re sanitairleverancier dan de project showroom. Deze optie is exclusief extra installatie in de sanitaire ruimtes. De 

verrekening hiervan vindt u bij optie S-K (bouwnummer).

€ 450,00

R.803 Aanpassen legplan vloerverwarming in de keuken 
i.v.m. gewijzigde keukenopstelling

U kunt de keukentekening (bovenaanzicht van uw keukenopstelling) van uw keukenshowroom bij ons indienen 
voor het aanpassen van het legplan van de vloerverwarming. Als u een vrijstaande “”Amerikaanse koelkast “” 
heeft gekocht dan adviseren wij u om de vloerverwarming ter plaatse van de koelkast te sparen. U kunt op de 

keukentekening de afmetingen van de sparing aangeven.

€ 161,00

R.800 Keukenleidingwerk standaard In de koop-/aanneemsom van uw woning is geen standaard keuken opgenomen. In de keukenruimte wordt wel een 
afgedopte keukeninstallatie aangebracht. Met de opdracht voor deze optie kiest u voor het afgedopt opleveren 

van de standaard keukeninstallatie. Het leidingwerk wordt op standaard locatie (conform 0-tekening/verkoopte-
kening) aangebracht. Koud- en warmwaterleidingen en de riolering worden afgedopt. De wandcontactdozen 

worden afgemonteerd en de loze leidingen worden voorzien van een blinde plaat. De keuken dient na oplevering 
geplaatst te worden.

€ 0,00

K-K00 Coördinatiekosten t.b.v. keukenleidingschema 
andere keukenleverancier

Extra kosten voor het controleren, corrigeren en coördineren van het leidingschema keuken van een andere keu-
kenleverancier dan Eigenhuis Keukens. Deze optie is exclusief extra installatie in de keuken. De verrekening hiervan 

vindt u bij optie k-k (bouwnummer).

€ 350,00
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K-K(bnr) Aanpassen leidingwerk keuken conform tekenin-
gen €€. (naam keukenleverancier)

De keukeninstallatie aanpassen aan de hand van door de koper aangeleverde keukentekening van een andere 
keukenshowroom. Hierbij wordt het elektra, water en riool verplaatst naar de op deze tekening aangegeven 

plaatsen en wordt de extra installatie gemaakt. De afzuigventielen van de wtw-installatie worden niet verplaatst. U 
ontvangt via Heijmans een offerte van deze aanpassingen. De keuken wordt na oplevering geplaatst. Prijzen onder 
andere op basis van onderstaande: - WCD (wandcontactdoos) met randaarde inbouw: € 165,- - DWCD (dubbele 

wandcontactdoos) met randaarde inbouw: € 186,- - WCD met randaarde inbouw voor verlichting / geschakeld 
d.m.v. dimmer: € 540,- - WCD met randaarde inbouw voor verlichting / geschakeld d.m.v. aan/uit schakelaar: € 
340,- - WCD met randaarde inbouw op aparte groep 1x 230V / tot 3,6Kw: € 445,- - Extra loze leiding: € 116,- - 
Wijzigen WCD met randaarde inbouw naar DWCD met randaarde inbouw: € 95,- - Verplaatsen elektrapunt: € 

102,- - Plaatsen van extra wateraansluiting; Koud, incl. muurplaat en kraan - afgesplitst vanaf standaard koud tbv 
vaatwasser: € 120,- - Plaatsen van extra wateraansluiting: koud, incl. muurplaat en kraan - elders in keukenruimte: 

€ 120,- + € 27,- / meter - Plaatsen van extra waterafvoer elders in keukenruimte € 237,- - Verplaatsen standaard 
spoelgedeelte op zelfde wand; warm - afvoer - koud: € 90,- - Aanpassen vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour 

keuken t.o.v. standaard: € 161,- - Geveldoorvoer naar buiten incl. afdekrooster: door derden Naast de extra kosten 
voor de installatie brengen wij € 350,- in rekening voor het controleren en eventueel corrigeren van het leidingsche-

ma keuken van derden (optie K-K00) Enige opmerkingen hierbij: - Bovenstaande prijzen zijn gebasseerd op ver-
plaatsingen binnen de keukenzone zoals is aangegeven op de verkooptekening. - Er kan alleen een offerte worden 

gemaakt op basis van een goed gemaatvoerde leidingschema (inclusief aansluitwaardes van de apparatuur). 
- Een gevelsparing voor een eventueel afvoerkanaal voor een afzuigkap wordt niet aangebracht. - De maatvoering 
van de keukeninstallatie dient door de keukenverkoper te worden gecontroleerd door het inmeten in het werk. Dit 
kan nadat de wanden zijn afgewerkt, bij voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier voor t.z.t. een 

uitnodiging.

prijs op 
aanvraag

T-AG5003.001 Standaard achtergevelkozijn wijzigen naar dub-
bele openslaande deuren met 2 zijlichten

Het standaard achtergevelkozijn wordt voorzien van dubbele deuren en 2 zijlichten in plaats van standaard gevel 
kozijn. Vanuit binnen gezien in de linkerdeur de loopdeur en de rechter deur de passieve deur. Materiaal conform 

de kleur- en materiaalstaat in de technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. NB. 
Alleen mogelijk bij bnr 300 t/m 318 (optie 3).

€ 1.575,00

T-AG5004.004 Schuifpui vanuit hal naar terras In de achtergevel wordt een schuifpui geplaatst i.p.v. standaard kozijn. De schuifpui is van binnen en van buiten te 
sluiten en te openen. Materiaal conform technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. 

NB. Alleen mogelijk bij bnr 331.1, 331.2, 332.1, 332.2, 333.1 en 333.2

€ 1.500,00

T-AG5002.003 Openslaande deuren vanuit woonkamer naar 
terras

Standaard gevelpui veranderen naar openslaande deuren. Materiaal conform de kleur- en materiaalstaat in de 
technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. NB. Alleen mogelijk bij bnr 331.3 t/m 

331.6, 332.3 t/m 332.6 en 333.3 t/m 333.6

-€ 250,00

T-AG5002.002 Openslaande deuren vanuit woonkamer naar 
terras

Standaard gevelpui veranderen naar openslaande deuren. Materiaal conform de kleur- en materiaalstaat in de 
technische omschrijving. Positie en uitvoering conform de optietekening. NB. Alleen mogelijk bij bnr 330.1

-€ 250,00


