
Koperskeuzelijst
Woningtype APPARTEMENT

Arnhem, Mandelatoren (93 app)

Versie datum: 20-10-2022



Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

1 RUWBOUW (CASCO)

9999 Geen koperskeuzeopties. € 0,00

Indien u geen gebruik wenst te maken van de koperskeuzeopties verzoeken wij u
vriendelijk deze optie te bevestigen.

A092 Pui met schuifdeur (2-delig) it.p.v. balkon. € 3.375,00

Het leveren en aanbrengen van een pui met schuifdeur in plaats van de standaard
pui ter plaatse van het balkon. De pui wordt uitgevoerd in de kleur van de
overige gevelkozijnen conform kleur en materiaalstaat. De pui bestaat uit één
schuif- en één vast deel. Het schuifdeel is zowel van binnen als van buiten te
openen en af te sluiten. Plaats en schuifrichting van het schuifdeel is
aangegeven op de optietekening.

Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische Omschrijving en optietekening.

A400 Administratieve toeslag opnemen opties in Vrij Op Naam prijs. € 340,00

De mogelijkheid bestaat om standaard ruwbouw-casco opties op te laten nemen in
de aannemingsovereenkomst. De waarde van deze opties wordt dan opgeteld bij de
oorspronkelijke vrij op naamprijs van uw woning waardoor er een "nieuwe" vrij
op naamprijs ontstaat. Deze  mogelijkheid bestaat enkel voor de ruwbouw-casco
opties, andere opties kunnen niet opgenomen worden in de
aannemingsovereenkomst. De administratieve kosten behorende bij deze service
worden in deze optie aan u doorberekend. Wanneer u ervoor kiest opties op te
nemen in de vrij op naamprijs van de woning zullen deze kosten (incl.
aanvullende kosten Woningborg) middels deze optie aan u doorbelast worden.

Aan het opnemen van opties in de aannemingsovereenkomst zitten de volgende
voorwaarden:
- Het toevoegen van opties aan de aannemingsovereenkomst kan tot het moment van
  ondertekenen van de aannemingsovereenkomst;
- Indien de gekozen optie onderdeel uitmaakt van een voor akkoord getekende
  aannemingsovereenkomst kan deze niet meer gewijzigd worden ongeacht of de
  sluitingsdatum gepasseerd is of niet;
- Het bedrag van de opties opgenomen in de aannemingsovereenkomst wordt
  opgeteld bij de vrij op naamprijs en gefactureerd in de bouwtermijnen;
- Indien u ervoor kiest opties in de aannemingsovereenkomst op te nemen bent u
  ermee akkoord dat de administratieve kosten conform deze optie aan u
  doorbelast worden. Deze administratieve kosten dienen ook in de
  aannemingsovereenkomst opgenomen te worden.
  Indien dit niet gebeurt zal deze administratieve verrekening toegevoegd
  worden aan uw koperskeuzen.
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B001A Slaapkamer 1 en 3 vergroten ten koste van slaapkamer 2 bnr. 16, 28, 40, 
52, 64, 76.

€ 550,00

In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- aanpassen lichte scheidingswanden conform optietekening;
- binnendeurkozijn incl. binnendeur van slaapkamer 2 vervalt;
- draairichting binnendeur slaapkamer 1 wijzigen incl. aanpassen positie
  schakelaar;
- aanpassen verwarmingsinstallatie incl. vervallen ruimteregeling t.b.v.
  slaapkamer 2;
- aanpassing ventilatie installatie;
- aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.

Optie wordt uitgevoerd conform optietekening.
Alle opgegeven maatvoering is ca. maatvoering.

B001B Slaapkamer 1 en 3 vergroten ten koste van slaapkamer 2 bnr. 22, 34, 46, 
58, 70, 82.

€ -100,00

In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- aanpassen lichte scheidingswanden conform optietekening;
- binnendeurkozijn incl. binnendeur van slaapkamer 2 vervalt;
- draairichting binnendeur slaapkamer 1 wijzigen incl. aanpassen positie
  schakelaar;
- aanpassen verwarmingsinstallatie incl. vervallen ruimteregeling t.b.v.
  slaapkamer 2;
- aanpassing ventilatie installatie;
- aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.

Optie wordt uitgevoerd conform optietekening.
Alle opgegeven maatvoering is ca. maatvoering.

B001F Woonkamer vergroten ten koste van slaapkamer 2 bnr. 56, 68, 80. € 1.450,00

In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- aanpassen lichte scheidingswanden conform optietekening;
- aanpassen verwarmingsinstallatie;
- aanpassing ventilatie installatie;
- aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening
  incl. verplaatsen van 1 st. plafondlichtpunt.

Optie wordt uitgevoerd conform optietekening.
Alle opgegeven maatvoering is ca. maatvoering.
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B12A Vergroten badkamer (wand opschuiven) bnr. 16, 28, 40, 52, 55, 64, 67, 76, 
79.

€ 580,00

Vergroten badkamer door de wand tussen de slaapkamer en badkamer "op te
schuiven". Vergroten van de badkamer gaat ten koste van de slaapkamer. De
slaapkamer muur wordt "recht door getrokken". Zie optie tekening.
In deze optie is GEEN meerwerk ten behoeve van de standaard tegels (wand en
vloertegels) en/of sanitair opgenomen. Dit wordt middels uw tegelorder via de
projectshowroom aan u in rekening gebracht.

Houd hier rekening mee in de bepaling van uw budget.

Indien u kiest voor standaard tegels wordt er een order voor aanvullend
tegelwerk opgesteld. Wanneer wij deze niet voor akkoord getekend retour
ontvangen kunnen wij deze optie niet in opdracht nemen.

Sanitaire artikelen verplaatsen mee wanneer deze "standaard" gepositioneerd
worden op een wand die verplaatst wordt. Deze nieuwe positie wordt benaderd als
de nieuwe standaard positie voor het sanitair.
Capaciteit van de verwarming wordt aangepast aan de nieuwe situatie.
Elektrapunten (behoudens lichtpunten / centraaldozen) verplaatsen mee wanneer
deze "standaard" gepositioneerd worden op een wand die verplaatst wordt. De
nieuwe positie wordt benaderd als de nieuwe standaard positie voor de elektra.

Het aanpassen van lichtpunt in badkamer en lichtpunt in de aangrenzende
slaapkamer kan gekozen worden middels optie E030.

Het aanpassen van de positie van wanden is uitsluitend mogelijk bij lichte
scheidingswanden. Uitvoering conform optietekening, opgegeven maten zijn circa
maten.
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B12B Vergroten van de  badkamer  bnr. 
22,34,46,58,59,61,63,70,71,73,75,82,83,85,89,91,93.

€ 820,00

Vergroten badkamer door de wand tussen de slaapkamer en badkamer "op te
schuiven" en "aan te vullen". Vergroten van de badkamer gaat ten koste van de
slaapkamer.
In deze optie is GEEN meerwerk ten behoeve van de standaard tegels (wand en
vloertegels) en/of sanitair opgenomen. Dit wordt middels uw tegelorder via de
projectshowroom aan u in rekening gebracht.

Houd hier rekening mee in de bepaling van uw budget.

Indien u kiest voor standaard tegels wordt er een order voor aanvullend
tegelwerk opgesteld. Wanneer wij deze niet voor akkoord getekend retour
ontvangen kunnen wij deze optie niet in opdracht nemen.

Sanitaire artikelen verplaatsen mee wanneer deze "standaard" gepositioneerd
worden op een wand die verplaatst wordt. Deze nieuwe positie wordt benaderd als
de nieuwe standaard positie voor het sanitair.
Capaciteit van de verwarming wordt aangepast aan de nieuwe situatie.
Elektrapunten (behoudens lichtpunten / centraaldozen) verplaatsen mee wanneer
deze "standaard" gepositioneerd worden op een wand die verplaatst wordt. De
nieuwe positie wordt benaderd als de nieuwe standaard positie voor de elektra.

Het aanpassen van lichtpunt in badkamer en lichtpunt in de aangrenzende
slaapkamer kan gekozen worden middels optie E030.

Het aanpassen van de positie van wanden is uitsluitend mogelijk bij lichte
scheidingswanden. Uitvoering conform optietekening, opgegeven maten zijn circa
maten.
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B12D Vergroten badkamer & aanpassen slaapkamer bnr. 
22,34,46,58,59,61,63,70,71,73,75,82,83,85,89,91,93.

€ 1.340,00

Vergroten badkamer door de wand tussen de slaapkamer en badkamer "op te
schuiven" en de slaapkamer aan te passen. Het vergroten van de badkamer gaat
ten koste van de slaapkamer.
De scheiding van slaapkamer 1 en 2 wordt aangepast conform optietekening.

In deze optie is GEEN meerwerk ten behoeve van de standaard tegels (wand en
vloertegels) en/of sanitair opgenomen. Dit wordt middels uw tegelorder via de
projectshowroom aan u in rekening gebracht.

Houd hier rekening mee in de bepaling van uw budget.

Indien u kiest voor standaard tegels wordt er een order voor aanvullend
tegelwerk opgesteld. Wanneer wij deze niet voor akkoord getekend retour
ontvangen kunnen wij deze optie niet in opdracht nemen.

Sanitaire artikelen verplaatsen mee wanneer deze "standaard" gepositioneerd
worden op een wand die verplaatst wordt. Deze nieuwe positie wordt benaderd als
de nieuwe standaard positie voor het sanitair.
Capaciteit van de verwarming wordt aangepast aan de nieuwe situatie.
Elektrapunten (behoudens lichtpunten / centraaldozen) verplaatsen mee wanneer
deze "standaard" gepositioneerd worden op een wand die verplaatst wordt. De
nieuwe positie wordt benaderd als de nieuwe standaard positie voor de elektra.

Het aanpassen van lichtpunt in badkamer en lichtpunt in de aangrenzende
slaapkamer kan gekozen worden middels optie E030.

Het aanpassen van de positie van wanden is uitsluitend mogelijk bij lichte
scheidingswanden. Uitvoering conform optietekening, opgegeven maten zijn circa
maten.
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B12F Vergroten badkamer (wand ca. 30 cm opschuiven en aanvullen) incl. 
aanpassen woonk. bnr. 56,68,80.

€ 1.490,00

Vergroten badkamer door de wand tussen de hal en badkamer "op te schuiven" en
"aan te vullen". Het vergroten van de badkamer gaat ten koste van de hal /
woonkamer.
In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- aanpassen lichte scheidingswanden conform optietekening;
- binnendeurkozijn incl. binnendeur van woonkamer verplaatsen;
- aanpassing elektrotechnische installatie conform optietekening.

In deze optie is GEEN meerwerk ten behoeve van de standaard tegels (wand en
vloertegels) en/of sanitair opgenomen. Dit wordt middels uw tegelorder via de
projectshowroom aan u in rekening gebracht.

Houd hier rekening mee in de bepaling van uw budget.

Indien u kiest voor standaard tegels wordt er een order voor aanvullend
tegelwerk opgesteld. Wanneer wij deze niet voor akkoord getekend retour
ontvangen kunnen wij deze optie niet in opdracht nemen.

Sanitaire artikelen verplaatsen mee wanneer deze "standaard" gepositioneerd
worden op een wand die verplaatst wordt. Deze nieuwe positie wordt benaderd als
de nieuwe standaard positie voor het sanitair.
Capaciteit van de verwarming wordt aangepast aan de nieuwe situatie.
Elektrapunten (behoudens lichtpunten / centraaldozen) verplaatsen mee wanneer
deze "standaard" gepositioneerd worden op een wand die verplaatst wordt. De
nieuwe positie wordt benaderd als de nieuwe standaard positie voor de elektra.

Het aanpassen van lichtpunt in badkamer en lichtpunt in de aangrenzende hal kan
gekozen worden middels optie E030.

Het aanpassen van de positie van wanden is uitsluitend mogelijk bij lichte
scheidingswanden. Uitvoering conform optietekening, opgegeven maten zijn circa
maten.

IW07 Opwaarderen capaciteit warmwatervoorziening. € 385,00

Opwaarderen van de standaard booster / boiler. De standaard booster / boiler
heeft een capaciteit van 190 LTR/min van 65 graden Celcius. Middels deze optie
wordt de booster / boiler verhoogd naar een capaciteit van 260 LTR/min van 65
graden Celcius.

Het opwaarderen van leidingwerk maakt geen onderdeel uit van deze optie.
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B015 Extra lichte scheidingswand 70mm dik. € 125,00

Het is niet mogelijk leidingwerk aan te passen in een constructieve prefab
wand. Met het toepassen van een voorzetwand wordt het wel mogelijk om
verschillende installatie onderdelen te verplaatsen, denk hierbij aan
wandcontactdozen, schakelaars, waterleidingen, riolering etc.
Dikte voorzetwand is ca. 7 cm.
Prijs voorzet wand is opgegeven per m2.

Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische Omschrijving en optietekening.

B020 Het verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn met deur. € 150,00

Exclusief het eventueel verplaatsen van installatie technische voorzieningen
(denk aan schakelaars ed.).

PAS OP! verplaatsen kozijn is alleen mogelijk in een lichte scheidingswand.
Uitvoering conform optietekening.

B021 Het veranderen van de draairichting van de binnendeur(en). € 150,00

Exclusief het eventueel verplaatsen van installatie technische voorzieningen
(denk aan schakelaars ed.).

Uitvoering conform optietekening.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

B022 Het standaard binnendeurkozijn wijzigen in een binnendeurkozijn zonder 
bovenlicht.

€ 210,00

De sparing boven het deurkozijn wordt dichtgezet met standaard binnenwand,
behangklaar afgewerkt.

Géén garantie op mogelijke scheurvorming.
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B023 Het laten vervallen van een standaard binnendeur en binnendeurkozijn. € -250,00

Hierdoor ontstaat er een opening / sparing. De wanden in de sparing worden niet
verder afgewerkt.

Wij wijzen u erop dat hieraan onderstaande consequenties zijn verbonden:
-De Woningborggarantie met betrekking tot deze binnendeur komt in dat geval te
vervallen. Er geldt een limitering van de Woningborggarantie. Het formulier
hiervoor wordt ter ondertekening aan u aangeboden.   Dit formulier dient
ondertekend naar ons retour gezonden te worden. Indien wij deze niet van u
retour ontvangen kunnen wij de optie helaas niet in uitvoering nemen.
-Door het laten vervallen van de binnendeur bij een badkamer of toilet zal de
ventilatie in de ruimte niet meer naar behoren functioneren. In andere
situaties kan het voorkomen dat de verwarming, geluidswering of andere
onderdelen niet meer naar behoren functioneren.

Deze optie is niet mogelijk bij de meterkast / technische ruimte.

Indien deze optie gekozen wordt in een sanitaire ruimte, voorzien van tegelwerk
wordt de sparing tegelwerk conform de standaard maatvoering uitgevoerd.

B025 Binnendeur incl. binnendeurkozijn "in de wand schuivend". € 1.680,00

Het leveren en aanbrengen van een schuifdeur. Optie alleen mogelijk in een
lichte scheidingswand. In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- vervallen van een gedeelte van de lichte scheidingswand en/of standaard
  aanwezig binnendeurkozijn incl. binnendeur;
- leveren en aanbrengen schuifdeur in de wand schuivend, incl. cassette
  (indien toegepast in sanitaire ruimte vrij/bezet) zonder bovenlicht.
  Let op: op cassettes kunnen geen elektra- en sanitaire voorzieningen
  gemonteerd worden;
- schuifrichting en positie cassette conform tekening.

Deze optie kan complexe gevolgen hebben voor de inrichting van uw appartement.
Uw kopersbegeleider zal met u de mogelijke posities bepalen.

Let op: Het toepassen van een schuifdeur heeft beperkingen ten aanzien van
(eventuele) keuzes voor deurtypes en beslag.
In deze optie zijn GEEN aanpassingen t.a.v. elektra of andere installatie
technische voorzieningen opgenomen.

Deze optie is niet mogelijk bij de meterkast en de technische ruimte.
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2 RUWBOUW (OVERIG)

IL10 Afgedopte koud- en warmwateraansluiting inclusief afvoer. € 780,00

Leveren en aanbrengen van:

- afgedopte koudwateraansluiting voorzien van stopkraantje;
- afgedopte warmwateraansluiting voorzien van stopkraantje;
- afgedopte afvoer ten behoeve van wastafel.

Positie conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

IL12 Aansluiting (riool) ten behoeve van wasdroger. € 125,00

Het leveren en aanbrengen van een rioolaansluiting voor een wasdroger bestaande
uit het plaatsen van een T-stuk op de riolering van de wasmachine.

Let op: deze optie is exclusief het aanbrengen van elektravoorzieningen.
Positie conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn circa maten.

IL13 Wasmachine-opstelplaats verplaatsen binnen dezelfde ruimte. € 380,00

Het verplaatsen van de wasmachine-opstelplaats binnen dezelfde ruimte.

- verplaatsen wateraansluiting en riool;
- verplaatsen 1 st. elektra aansluiting.

uitvoering conform meer- en minderwerktekening.
Opgegeven maten zijn circa maten.

IV01 Draadloze bedieningsschakelaar mechanische ventilatie. € 175,00

Deze losse handzender is batterij gevoed en communiceert draadloos met de
hoofdbediening. Deze extra bediening geeft de bewoner de mogelijkheid om
handmatig de mechanische ventilatie aan te sturen. De handzender wordt los
geleverd en kan desgewenst door de koper in badkamer of keuken geplaatst worden.

E001 Enkele wandcontactdoos met randaarde in de woning aangesloten op 
algemene groep.

€ 127,00

Plaats conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil
(indien afwijkend op tekening aangeven). Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.
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E003 Dubbele wandcontactdoos met randaarde in de woning aangesloten op 
algemene groep. 

€ 178,00

De wandcontactdoos wordt horizontaal geplaatst in twee inbouwdozen.

Plaats conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil
(tenzij afwijkend op tekening aangeven). Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E004 Drievoudige wandcontactdoos met randaarde in de woning aangesloten 
op algemene groep. 

€ 211,00

De wandcontactdoos wordt horizontaal geplaatst in drie inbouwdozen.

Positie conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil
(tenzij afwijkend op tekening aangeven). Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E007 Dubbele wandcontactdoos met randaarde in plaats van een enkele 
wandcontactdoos. 

€ 117,00

De wandcontactdoos wordt horizontaal geplaatst in twee inbouwdozen en
aangesloten op algemene groep.

Positie conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil
(tenzij afwijkend op tekening aangeven). Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E008 Extra enkele wandcontactdoos door middel van enkelpolige schakelaar 
ten behoeve van verlichting.

€ 211,00

Positie conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil
en schakelaar 105 cm (tenzij afwijkend op tekening aangeven). Opgegeven maten
zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.
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E009 Extra loze leiding vanuit meterkast naar willekeurige ruimte (19 mm). € 298,00

Het vanaf de meterkast leveren en aanbrengen van een 3/4" (19 mm) loze
elektraleiding naar een willekeurige ruimte, eindigend met doos en blindplaat.
De loze leiding is voorzien van een controledraad (controledraad is GEEN
trekdraad).
Hoogte loze leiding ca. 30 cm boven vloerpeil.
Indien de loze leiding zich naast horizontaal geplaatst elektrapunt bevindt,
wordt de doos in het afdekraam geïntegreerd.

Een loze leiding is geschikt voor 1 kabel. Het bedraden van een loze leiding
dient (ook na oplevering) uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd
bedrijf. Wanneer bij een service verzoek blijkt dat hiervan afgeweken is
vervalt de garantie op dit onderdeel en worden eventuele onderzoekskosten in
rekening gebracht.

Positie conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil
(tenzij afwijkend op tekening aangeven). Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E010 Extra loze leiding van willekeurige ruimte naar willekeurige ruimte (19 
mm).

€ 360,00

Het leveren en aanbrengen van een 3/4" (19 mm) loze elektraleiding van positie
conform tekening naar positie conform tekening. Aan beide zijden eindigend met
doos en blindplaat. De loze leiding is voorzien van een controledraad
(controledraad is GEEN trekdraad).
Hoogte loze leiding ca. 30 cm boven vloerpeil.
Indien de loze leiding zich naast horizontaal geplaatst elektrapunt bevindt,
wordt de doos in het afdekraam geïntegreerd.

Een loze leiding is geschikt voor 1 kabel. Het bedraden van een loze leiding
dient (ook na oplevering) uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd
bedrijf. Wanneer bij een service verzoek blijkt dat hiervan afgeweken is
vervalt de garantie op dit onderdeel en worden eventuele onderzoekskosten in
rekening gebracht.

Positie conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil
(tenzij afwijkend op tekening aangeven). Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.
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E011 Bedrade loze leiding plafond tbv WIFI punt (met doos). € 340,00

Het vanaf de meterkast leveren en aanbrengen van een elektraleiding naar een
willekeurige ruimte, eindigend met doos in het plafond, niet afgemonteerd (met
bijvoorbeeld blindplaat). De loze leiding is voorzien van een utp-kabel cat-6.
De draad wordt aan beide zijden afgemonteerd met een RJ45-stekker en niet nader
op een dienstleiding aangesloten (ten behoeve van: televisie / internet /
telefoon).

Positie conform meer- en minderwerktekening, in het plafond van de aangegeven
ruimte. Opgegeven maten zijn circa maten.
Indien de positie van deze optie om praktische redenen in het werk aangepast
wordt accepteert de koper deze afwijkende positie, dit kan nooit een
opleverpunt worden.

Leiding NIET afmonteren met blindplaat!

E012 Bedrade loze leiding plafond tbv WIFI punt (zonder doos). € 340,00

Het vanaf de meterkast leveren en aanbrengen van een elektraleiding naar een
willekeurige ruimte, eindigend als pijpje uit plafond zonder doos. De leiding
is voorzien van een utp-kabel cat-6. De draad wordt aan beide zijden
afgemonteerd met een RJ45-stekker en niet nader op een dienstleiding
aangesloten (ten behoeve van: televisie / internet / telefoon).

Positie conform meer- en minderwerktekening, leiding wordt opgenomen in het
plafond van de aangegeven ruimte. Opgegeven maten zijn circa maten.
Indien de positie van deze optie om praktische redenen in het werk aangepast
wordt accepteert de koper deze afwijkende positie, dit kan nooit een
opleverpunt worden.

E014 Bedraden loze leiding ten behoeve van televisie (COAX) (prijs per stuk). € 160,00

Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding door middel van
een COAX-kabel. In de desbetreffende kamer wordt de CAI-aansluiting op ca. 30
cm boven vloerpeil afgemonteerd. Exclusief mogelijk noodzakelijke
antenneversterker. In de meterkast wordt de COAX-aansluiting niet aangesloten
in verband met het ontbreken van de dienstleiding.

E015 Bedraden loze leiding ten behoeve van televisie / internet / telefoon (UTP  
met cat 6-bedrading).

€ 164,00

Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding door middel van
een utp-kabel cat-6 ten behoeve van een "RJ45"-aansluiting op ca. 30 cm boven
vloerpeil. In de meterkast wordt de draad afgemonteerd met een RJ45-stekker en
niet nader op een dienstleiding aangesloten (ten behoeve van: televisie /
internet / telefoon).
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E016 Extra aansluitpunt ten behoeve van televisie (COAX). € 298,00

Het vanaf de meterkast bedraden van een extra loze leiding door middel van een
COAX-kabel. In de desbetreffende kamer wordt de CAI-aansluiting op ca. 30 cm
boven vloerpeil afgemonteerd. Exclusief mogelijk noodzakelijke
antenneversterker. In de meterkast wordt de COAX-aansluiting niet aangesloten
in verband met het ontbreken van de dienstleiding.
Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E017 Extra aansluitpunt UTP  ten behoeve van televisie / internet / telefoon met 
cat 6-bedrading.

€ 298,00

Het vanaf de meterkast bedraden van een extra loze leiding door middel van een
utp-kabel cat-6 ten behoeve van een "RJ45"-aansluiting op ca. 30 cm boven
vloerpeil. In de meterkast wordt de draad afgemonteerd met een RJ45- stekker en
niet nader op een dienstleiding aangesloten (ten behoeve van: televisie /
internet / telefoon).
Opgegeven maten zijn circa maten.

E021 Bedraden van een loze leiding t.b.v. een extra enkele wandcontactdoos 
op aparte groep (230 V).

€ 344,00

Het bedraden van de bestaande loze leiding inclusief het aanbrengen van een
enkele wandcontactdoos aangesloten op een extra groep in de groepenkast.

Inclusief het eventueel uitbreiden/ aanpassen van de meterkast op het aantal
eindgroepen (e.e.a. ter beoordeling van de e-installateur).

E024 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep (230 V) inclusief leiding. € 455,00

Het bedraden van extra loze leiding inclusief het aanbrengen van een enkele
wandcontactdoos aangesloten op een extra groep in de groepenkast.

Inclusief het eventueel uitbreiden/ aanpassen van de meterkast op het aantal
eindgroepen (e.e.a. ter beoordeling van de e-installateur).

Conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E030 Verplaatsen lichtpunt (centraaldoos). € 103,00

Het verplaatsen van een centraaldoos.

Positie lichtpunt conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn
circa maten.
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E031 Verplaatsen elektrapunt (exclusief lichtpunten). € 71,00

Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.

Conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E032 Plafondlichtpunt inclusief enkelpolige schakelaar. € 195,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op enkelpolige
schakelaar. Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.

Positie lichtpunt EN schakelaar conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven
maten zijn circa maten.
Let op! plaatsen schakelaar is niet mogelijk op de prefab wanden.

E033 Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar. € 145,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijktijdig
geschakeld met een ander lichtpunt. Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.

Positie lichtpunt en te gebruiken schakelaar conform meer- en
minderwerktekening. Opgegeven maten zijn circa maten.

E034 Plafondlichtpunt op wisselschakelaar. € 239,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op wisselschakelaar.
Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.

Positie lichtpunt en schakelaars conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven
maten zijn circa maten.
Let op! plaatsen schakelaar is niet mogelijk op de prefab wanden.

E035 Plafondlichtpunt op kruis schakelaar. € 399,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op kruisschakelaar.
Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.

Positie lichtpunt en schakelaars conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven
maten zijn circa maten.
Let op! plaatsen schakelaar is niet mogelijk op de prefab wanden.

E036 Plafondlichtpunt op continuestroom. € 167,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op continustroom.
Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.

Positie lichtpunt conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn
circa maten.
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E037 Wandlichtpunt op enkelpolige schakelaar. € 195,00

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op enkelpolige
schakelaar. Hoogte lichtpunt 180 cm +P. Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.

Positie lichtpunt en schakelaar conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven
maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E038 Wandlichtpunt op bestaande schakelaar. € 145,00

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt gelijktijdig geschakeld
met een ander lichtpunt. Hoogte lichtpunt 180 cm +P. Lichtpunt wordt uitgevoerd
MET doos.

Positie lichtpunt conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn
circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E039 Wandlichtpunt op wissel schakelaar. € 239,00

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op wisselschakelaar.
Hoogte lichtpunt 180 cm +P. Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.

Positie lichtpunt en schakelaars conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven
maten zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E040 Wandlichtpunt op kruis schakelaar. € 399,00

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op kruis schakelaar.
Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E041 Wandlichtpunt op continuestroom. € 167,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op continustroom.
Lichtpunt wordt uitgevoerd MET doos.

Positie lichtpunt conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn
circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E042 Lichtpunt op continuestroom in plaats van enkelpolige  / 
wisselschakeling.

€ 76,00

Een lichtpunt dat standaard uitgevoerd wordt met een enkelpolige schakelaar of
wisselschakelaar, uitvoeren op continu stroom.
De schakelaar(s) vervallen bij het kiezen van deze optie.
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E043 Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar. € 163,00

Het leveren en aanbrengen van een wisselschakelaar in plaats van een standaard
enkelpolige schakelaar.

Positie extra schakelaar conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten
zijn circa maten.
Let op! deze optie is niet mogelijk op de prefab wanden.

E044 Kruis schakelaar in plaats van wisselschakelaar schakelaar. € 421,00

Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in plaats van een standaard
wissel schakelaar.

Positie extra schakelaar conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten
zijn circa maten.
Let op! plaatsen schakelaar is niet mogelijk op de prefab wanden.

E045 Het leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar. € 156,00

Een lichtpunt of een wandcontactdoos zonder schakelaar voorzien van een
enkelpolige schakelaar. Deze optie kan alleen toegepast worden bij lichtpunten
of wandcontactdozen die niet geschakeld zijn.

Positie extra schakelaar conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten
zijn circa maten.
Let op! plaatsen schakelaar is niet mogelijk op de prefab wanden.

E046 Lichtpunt niet uitvoeren met doos, maar met een elektra pijpje. € 77,00

Lichtpunt of loze leiding niet laten uitvoeren met een elektra doos in de wand
of het plafond maar met een pijpje uit de wand of het plafond.

E057 LED-dimmer in plaats van schakelaar. € 252,00

Het leveren en aanbrengen van een LED-dimmer in plaats van een standaard
enkelpolige schakelaar. De LED-dimmer kan totaal tussen de 3 en 100 W dimmen.
Meestal kan deze over het hele bereik dimmen.
Er zijn per merk en type dimmer bepaalde merken en types LED-lampen die wel of
niet gedimd kunnen worden. De LED-lamp die u kiest, dient geschikt te zijn voor
de dimmer.

Positie dimmer conform meer- en minderwerktekening.

E058 Extra rookmelder aangesloten op elektriciteitsnet. € 225,00

Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder, uitvoering conform
technische omschrijving.

Conform meer- en minderwerktekening. Opgegeven maten zijn circa maten.
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E060 Stopcontact ter plaatse van berging (kelder) aansluiten op 230V. € 450,00

Het stopcontact in de berging wordt standaard aangesloten op 42 V. Middels deze
optie kiest u ervoor de aansluitwaarde van dit stopcontact op te waarderen tot
230 V.

Dit stopcontact wordt aangesloten op de algemene meterkast van het
appartementen complex. Het verbruik zal met een tussenmeter welke geplaatst
wordt in een techniek ruimte bijgehouden worden. Het verbruik van dit
stopcontact verrekend u met de VVE.

3 KEUKEN

KC01 Vervallen keuken-waardecheque bnr. 53 t/m 57, 59 t/m 63, 65 t/m 69, 71 
t/m 75, 77 t/m 81, 83 t/m 85.

€ -6.030,00

Het vervallen van de standaard keuken, al het keukenleidingwerk wordt op de
standaard positie afgedopt.

Bestaande uit:
- aankoop, montage en aansluiten keuken geheel vervallen;
- installatievoorzieningen afgedopt op standaard plaats;
- elektrapunten afgemonteerd op standaard plaats;
- ventilatieventielen op standaard plaats afgemonteerd;
- afwerkvloer keuken geheel aangebracht;
- wanden geheel behangklaar afgewerkt.

Let op!
Een alternatieve keuken (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst
worden en is voor rekening van de koper.

KC02 Vervallen keuken-waardecheque bnr. 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 
76, 82.

€ -7.030,00

Het vervallen van de standaard keuken, al het keukenleidingwerk wordt op de
standaard positie afgedopt.

Bestaande uit:
- aankoop, montage en aansluiten keuken geheel vervallen;
- installatievoorzieningen afgedopt op standaard plaats;
- elektrapunten afgemonteerd op standaard plaats;
- ventilatieventielen op standaard plaats afgemonteerd;
- afwerkvloer keuken geheel aangebracht;
- wanden geheel behangklaar afgewerkt.

Let op!
Een alternatieve keuken (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst
worden en is voor rekening van de koper.
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KC03 Vervallen keuken-waardecheque bnr. 86 t/m 89. € -7.710,00

Het vervallen van de standaard keuken, al het keukenleidingwerk wordt op de
standaard positie afgedopt.

Bestaande uit:
- aankoop, montage en aansluiten keuken geheel vervallen;
- installatievoorzieningen afgedopt op standaard plaats;
- elektrapunten afgemonteerd op standaard plaats;
- ventilatieventielen op standaard plaats afgemonteerd;
- afwerkvloer keuken geheel aangebracht;
- wanden geheel behangklaar afgewerkt.

Let op!
Een alternatieve keuken (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst
worden en is voor rekening van de koper.

KC04 Vervallen keuken-waardecheque bnr. 90 t/m 93. € -8.840,00

Het vervallen van de standaard keuken, al het keukenleidingwerk wordt op de
standaard positie afgedopt.

Bestaande uit:
- aankoop, montage en aansluiten keuken geheel vervallen;
- installatievoorzieningen afgedopt op standaard plaats;
- elektrapunten afgemonteerd op standaard plaats;
- ventilatieventielen op standaard plaats afgemonteerd;
- afwerkvloer keuken geheel aangebracht;
- wanden geheel behangklaar afgewerkt.

Let op!
Een alternatieve keuken (derden) kan pas na oplevering geleverd en geplaatst
worden en is voor rekening van de koper.

4 AFBOUW

B030A Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 16, 28, 40, 52, 
64, 76.

€ -250,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B030B Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 22, 34, 46, 58, 
70, 82.

€ -260,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.
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B030C Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 53, 65, 77. € -195,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B030D Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 54, 56, 60, 66, 
68, 72, 78, 80, 84.

€ -200,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B030E Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 55, 67, 79. € -200,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B030G Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 57, 59, 62, 69, 
71, 74, 81, 83.

€ -210,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B030H Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 61, 73, 85. € -200,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B030I Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 63, 75. € -215,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B030K Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 86. € -275,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.
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B030L Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 87, 89, 91, 92, 
93.

€ -330,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B030M Spuitwerk ter plaatse van de plafonds laten vervallen bnr. 88, 90. € -330,00

Het vervallen van het spuitwerk (wand- en plafondspuitwerk) inclusief de
sanitaire ruimtes.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie V-naden dichtzetten.

B032A Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 16, 
28, 40, 52, 64, 76.

€ 795,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.

B032B Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 22, 
34, 46, 58, 70, 82.

€ 830,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
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B032C Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 53, 
65, 77.

€ 630,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.

B032D Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 54, 
56, 60, 66, 68, 72, 78, 80, 84.

€ 655,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
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B032E Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 55, 
67, 79.

€ 620,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.

B032G Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 57, 
59, 62, 69, 71, 74, 81, 83.

€ 656,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.

Pagina 23 van 61Bouwnr. .......... Paraaf ..........

Koperskeuzelijst

Projectnaam

Woningtype

Omschrijving

Versie datum

Arnhem, Mandelatoren (93 app)

APPARTEMENT

20-10-2022



Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B032H Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 61, 
73, 85.

€ 621,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.

B032I Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 63,75. € 673,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
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B032K Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 86. € 960,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.

B032L Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 87, 
89, 91, 92, 93.

€ 1.085,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.

Pagina 25 van 61Bouwnr. .......... Paraaf ..........

Koperskeuzelijst

Projectnaam

Woningtype

Omschrijving

Versie datum

Arnhem, Mandelatoren (93 app)

APPARTEMENT

20-10-2022



Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B032M Plafond V-naden dichtzetten & standaard spuitwerk handhaven bnr. 88, 
90.

€ 1.050,00

V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is.

Ter plaatse van de betonnen plafonds die standaard voorzien worden van
spuitwerk.

- De V-naden tussen de platen worden dichtgezet, het is dus NIET zo dat
  het plafond uitgevlakt wordt. Wanneer de vloerplaten onderling wisselen
  kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Wij geven geen garantie op het ontstaan van eventuele scheurvorming naar
aanleiding van krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.

B110A Wanden saus klaar opleveren bnr. 16, 28, 40, 52, 64, 76. € 5.377,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110B Wanden saus klaar opleveren bnr. 22, 34, 46, 58, 70, 82. € 5.968,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110C Wanden saus klaar opleveren bnr. 53, 65, 77. € 5.675,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110D Wanden saus klaar opleveren bnr. 54, 56, 60, 66, 68, 72, 78, 80, 84. € 5.085,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110E Wanden saus klaar opleveren bnr. 55, 67, 79. € 4.495,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110G Wanden saus klaar opleveren bnr. 57, 59, 62, 69, 71, 74, 81, 83. € 5.430,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110H Wanden saus klaar opleveren bnr. 61, 73, 85. € 3.815,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110I Wanden saus klaar opleveren bnr. 63,75. € 4.435,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110K Wanden saus klaar opleveren bnr. 86. € 6.855,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110L Wanden saus klaar opleveren bnr. 87, 89, 91, 92, 93. € 6.915,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B110M Wanden saus klaar opleveren bnr. 88, 90. € 7.450,00

Alle wanden die standaard behangklaar afgewerkt worden en voor oplevering niet
voorzien worden van een afwerking (bijvoorbeeld tegelwerk) afwerken met
stukadoorswerk niveau "groep 1".
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De wanden worden afgewerkt met stukadoorswerk niveau "groep 1". Dit betekend
dat de wanden worden ondergrond volgend worden afgewerkt en klaar zijn voor het
aanbrengen van sauswerk of een andere afwerking zoals glasweefselbehang.
Ondergrond volgend wil zeggen dat de wanden NIET uitgevlakt worden, wanneer
wandelementen onderling wisselen kan dit met strijklicht zichtbaar zijn.

Indien u de wanden in eigen beheer na oplevering voorziet van sauswerk of een
andere afwerking zoals glasweefselbehang, raden wij u aan de wanden te schuren
en een primer aan te brengen op de wanden.
Het schuren of aanbrengen van een primer maakt geen deel uit van deze optie.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B120A Wanden voorzien van sauswerk bnr. 16, 28, 40, 52, 64, 76. € 4.260,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B120B Wanden voorzien van sauswerk bnr. 22, 34, 46, 58, 70, 82. € 4.730,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B120C Wanden voorzien van sauswerk bnr. 53, 65, 77. € 4.495,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
Ral 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B120D Wanden voorzien van sauswerk bnr. 54, 56, 60, 66, 68, 72, 78, 80, 84. € 4.030,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

Pagina 38 van 61Bouwnr. .......... Paraaf ..........

Koperskeuzelijst

Projectnaam

Woningtype

Omschrijving

Versie datum

Arnhem, Mandelatoren (93 app)

APPARTEMENT

20-10-2022



Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B120E Wanden voorzien van sauswerk bnr. 55, 67, 79. € 3.560,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B120G Wanden voorzien van sauswerk bnr. 57, 59, 62, 69, 71, 74, 81, 83. € 4.735,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B120H Wanden voorzien van sauswerk bnr. 61, 73, 85. € 3.020,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
Ral 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B120I Wanden voorzien van sauswerk bnr. 63, 75. € 3.510,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B120K Wanden voorzien van sauswerk bnr. 86. € 5.435,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B120L Wanden voorzien van sauswerk bnr. 87, 89, 91, 92, 93. € 5.485,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B120M Wanden voorzien van sauswerk bnr. 88, 90. € 5.905,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B130A Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 16, 28, 40, 52, 64, 76. € 6.720,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B130B Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 22, 34, 46, 58, 70, 82. € 7.465,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B130C Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 53, 65, 77. € 7.095,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B130D Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 54, 56, 60, 66, 68, 72, 78, 
80, 84.

€ 6.350,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B130E Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 55, 67, 79. € 5.605,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B130G Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 57, 59, 62, 69, 71, 74, 81, 
83.

€ 7.465,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B130H Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 61, 73, 85. € 4.750,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B130I Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 63, 75. € 5.530,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B130K Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 86. € 8.580,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B130L Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 87, 89, 91, 92, 93. € 8.655,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.

B130M Wanden voorzien van glasvlies en sauswerk bnr. 88, 90. € 9.325,00

Alle wanden die middels de optie "sausklaar" afgewerkt worden voor oplevering
voorzien van een glad renovlies behang en sauzen in 1 standaard RAL kleur.
Achter en rondom installaties / leidingwerk t.b.v. installaties wordt geen
stukadoorswerk, behang of sauswerk aangebracht.

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS WANDOPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.
De wanden kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten,
tijdens de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren. Met het toepassen van glasvlies behang wordt de kans op het
zichtbaar worden van krimpscheuren kleiner.

Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
Let op: optie is alleen mogelijk in combinatie met sausklaar afwerken wanden.
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B140A Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 16, 28, 40, 
52, 64, 76.

€ 5.880,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B140B Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 22, 34, 46, 
58, 70, 82.

€ 6.235,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B140C Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 53, 65, 77. € 4.665,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B140D Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 54, 56, 60, 
66, 68, 72, 78, 80, 84.

€ 4.855,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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B140E Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 55, 67, 79. € 4.600,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B140G Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 57, 59, 62, 
69, 71, 74, 81, 83.

€ 4.920,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
Ral 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B140H Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 61, 73, 85. € 4.665,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B140I Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 63, 75. € 4.985,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B140K Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 86. € 7.070,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B140L Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 87, 89, 91, 
92, 93.

€ 7.990,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.
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Optie Omschrijving Keuze Aantal Verkoopprijs 
(p/st) Totaalprijs

incl. 21% BTW

B140M Plafonds voorzien van sauswerk in plaats van spuitwerk bnr. 88, 90. € 7.735,00

Bij alle betonnen plafonds die standaard voorzien worden van spuitwerk de
V-naden in het plafond dichtzetten zodat een vlakke plafondafwerking mogelijk
is en afwerken met stukadoorswerk niveau "groep 1".

UITGANGSPUNT VOOR DEZE OPTIE ZIJN DE VIERKANTEMETERS PLAFOND OPPERVLAK VAN DE
STANDAARD WONING. EXTRA M2 (BIJ KEUZE MEERWERK) WORDEN DOOR UW KOPERSBEGELEIDER
VERWERKT EN AAN U DOORBELAST IN DEZE OPTIE.

De plafonds worden ondergrond volgend afgewerkt. Het is dus NIET zo dat de
plafonds uitgevlakt worden, wanneer vloerelementen onderling wisselen kan dit
met strijklicht zichtbaar zijn.
De plafonds worden licht geschuurd, Behandeld met een primer en in 1 standaard
RAL kleur in 1 laag dekkend afgewerkt.

De plafonds kunnen afgewerkt worden in de kleuren:

RAL 9001
RAL 9003
RAL 9010
RAL 9016

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Wij geven geen garantie op het ontstaan van deze
krimpscheuren.

Let op! Optie is niet mogelijk in combinatie met optie spuitwerk laten
vervallen.
Houten aftimmeringen / betimmeringen worden niet van stukadoorswerk voorzien.

6 BINNENDEUREN 

99901 Sluitingsdatum Berkvens € 0,00

Totaalprijs
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NADERE OVEREENKOMST INZAKE MEER- EN MINDERWERK

1. De sluitingsdata voor de verschillende opties worden nader opgegeven;
2. Voor de goede orde delen wij u mede dat het voor ons niet mogelijk is om na deze data nieuwe meer- en minderwerkopdrachten of 

wijzigingen in behandeling te nemen;
3. Meerwerkopties of koperskeuzelijsten die onder voorbehoud zijn ondertekend kunnen niet in behandeling worden genomen;
4. Gelieve geen wijzigingen op deze lijst aan te brengen. Aangezien de administratieve afhandeling van de koperskeuzelijsten 

geautomatiseerd is, zullen door u bijgeschreven opmerkingen niet worden verwerkt;
5. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u via het digitale communicatie platform (HOOMCTRL - of een vergelijkbaar alternatief) 

kenbaar maken;
6. Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van wijzigingen en/of goedkeuring van onder andere landelijke en lokale 

overheden en nutsbedrijven;
7. De mogelijkheid bestaat dat leidingen, afvoeren, elektra enz. ten behoeve van wijzigingen als opbouw worden uitgevoerd;
8. Het (ver)plaatsen van bouwkundige en/of installatietechnische componenten kan het gebruik van de ruimte waarin deze 

componenten geplaatst worden nadelig beïnvloeden. Bijvoorbeeld indien (meerwerk) radiatoren, uitstortgootstenen, wasmachines of 
drogers in bergingen worden geplaatst;

9. Indien er tegenstrijdigheden voorkomen tussen koperskeuzelijsten en de verkoopcontractstukken conform de 
aannemingsovereenkomst, dan prevaleert laatstgenoemde;

10. Aanpassingen met betrekking tot de keuze van de keuken, het tegelwerk en het sanitair kunt u tijdens uw bezoek aan de 
projectleveranciers kenbaar maken. Zij kunnen u informeren over de aanpassingsmogelijkheden;

11. Gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede 
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn 
verricht, het gevolg zijn, vallen niet onder de op het Woningborg-certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling van Woningborg;

12. De Algemene Voorwaarden voor de tussen ondernemer en de verkrijger gesloten en in de overweging van deze nadere 
overeenkomst bedoelde overeenkomst zijn niet van toepassing op gebreken aan materialen en constructies die niet onder de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden 
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn;

13. De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband met 
gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede 
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn 
verricht, het gevolg zijn;

14. De ondernemer brengt de tenminste noodzakelijke voorzieningen aan met betrekking tot water, warmte en elektra, zodat bij 
oplevering van de woning water, warmte en elektra aangesloten zijn;

15. Indien meerwerk wordt overeengekomen, ook indien dit meerwerk al in de (koop-/)aanneemsom is opgenomen, geldt dat de termijn, 
zoals genoemd in de (koop-/)aanneemovereenkomst terzake van “Bouwtijd en start werkbare werkdagen” 
(koop-/)aanneemovereenkomst artikel 6.1 resp. aannemingsovereenkomst artikel 5.1) waarbinnen de woning geheel voor bewoning 
gereed is op te leveren aan de Verkrijger in de zin van artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden, met één werkbare werkdag 
wordt verhoogd voor elke € 1.000,--. Het totaal aantal werkbare werkdagen wordt vastgesteld door het totaal bedrag van het 
meerwerk (excl. eventuele minderwerken) te delen door 1000. Dit totaal wordt op hele dagen (naar boven) afgerond. Verkrijger 
ontvangt geen losse/aparteopgave van het extra aantal toe te voegen werkbare werkdagen.

KOPEN TIJDENS DE BOUW

Indien u een woning koopt na het vervallen van 1 of meerdere sluitingsdata, verzoeken wij u de compleet ingevulde koperskeuzelijst bij het 
ondertekenen van de (koop-/)aannemingsovereenkomst bij de makelaar af te geven.

De door u aangekruiste opties worden dan beoordeeld op hun uitvoerbaarheid gezien de vorderingen op de bouw. Het kan zijn dat niet alle 
opties nog mogelijk zijn of dat het uitvoeren van een optie extra werk met zich meebrengt. In het laatste geval wordt de prijs van een optie 
aangepast. U krijgt dan een akkoordverklaring toegestuurd voor de aangepaste meerwerkopties.
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Deze opdracht betreft een aanvulling op de tussen Verkrijger* en Ondernemer** gesloten (koop-/)aannemingsovereenkomst terzake van het 
genoemde bouwnummer. In verband met de uitvoering van het meer- en minderwerk geeft de Verkrijger* door ondertekening van deze 
koperskeuzelijst toestemming aan de Ondernemer**, de persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer(s) van 
Verkrijger* te verstrekken aan het uitvoerend bouwbedrijf, betrokken onderaannemers en de (project)leveranciers van keuken, badkamer, 
sanitair, tegels, verwarming en dergelijke, een en ander in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

* Verkrijger: Koper

** Ondernemer: Bouwbedrijf van Grunsven B.V.
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AKKOORDVERKLARING STANDAARD MEER- EN MINDERWERKOPDRACHTEN

Bouwnummer : ……………………………..(svp op alle bladzijden invullen)

Naam : ………………………………………

Adres : ………………………………………

Woonplaats : ………………………………..

Telefoon : …………………………………...(vast)

Telefoon : …………………………………...(mobiel)

Getekend te : ………………………………..

d.d. : …………………………………………

Handtekening : ………………………………

BETALINGSVOORWAARDEN

• 25% bij opdracht en 75% bij gereedkomen van meerwerk
• meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is

WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK DEZE KOPERSKEUZELIJST NOG NIET IN TE STUREN, MAAR TE WACHTEN TOT U DAARTOE 
WORDT VERZOCHT.
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