
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koperskeuzelijst Wonen in de Vlusch Krommenie 

Naam:…………………………………………………………………… 

Bouwnummer:…………………………………………………….. 



 

Wijzigen deuren en kozijnen 

 

Wijzigen draairichting binnendeur.  

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur exclusief verplaatsen lichtschakelaar. 
Positie en draairichting duidelijk aangeven op tekening.  

Binnendeurkozijn wijzigingen 

Het verplaatsen van een binnendeur, exclusief verplaatsen elektra. Plaats en draairichting 
gemaatvoerd aangeven op tekening. 

 

Extra elektra-aansluiting 

  

Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar 

U dient de gewenste positie van het plafondlichtpunt én de schakelaar gemaatvoerd op 
tekening aan te geven! De uiteindelijke positie kan iets afwijken i.v.m. de verdeling van de 
prefab betonvloeren.  

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar. 

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven alsmede op welke 
schakelaar u het plafondlichtpunt aangesloten wilt hebben. 

Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar. 

U dient de gewenste posities gemaatvoerd op tekening aan te geven! Indien er geen specifieke 
hoogte wordt opgegeven, wordt het wandlichtpunt op ca. 1800 mm boven de afgewerkte 
vloer gemonteerd en de schakelaar op hoogte zoals in technische omschrijving voor de 
standaard schakelaars wordt omschreven.  

Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar.  

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven alsmede op welke 
schakelaar u het wandlichtpunt aangesloten wilt hebben. Indien er geen specifieke hoogte is 
opgegeven, wordt het wandlichtpunt op ca. 1800 mm boven de afgewerkte vloer gemonteerd.  

Extra enkele wandcontactdoos.  

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven! Indien u geen hoogte 
opgeeft wordt de wandcontactdoos op dezelfde hoogte en in dezelfde uitvoering 
(inbouw/opbouw) als de reeds aanwezige wandcontactdozen in betreffende ruimte 
gemonteerd.  

 

 



 

Extra dubbele wandcontactdoos inbouw uitvoering (duodoos).  

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven! Indien u geen hoogte 
opgeeft wordt de wandcontactdoos op dezelfde hoogte als de reeds aanwezige 
wandcontactdozen in betreffende ruimte gemonteerd.  

Extra loze leiding 

 De loze leiding wordt voorzien van controledraad. U dient de gewenste positie gemaatvoerd 
op tekening aan te geven! Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de loze leiding 
op ca. 300 mm boven afgewerkte vloer gemonteerd. 

 

Verplaatsen van elektra-aansluiting 

 

Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt. 

 Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt. U dient de gewenste positie 
gemaatvoerd op tekening aan te geven! De uiteindelijke positie kan iets afwijken i.v.m. de 
verdeling van de prefab betonvloeren.  

Het verplaatsen van een wandcontactdoos.  

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven inclusief de gewenste 
hoogte. Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos op ca. 300 
mm boven afgewerkte vloer gemonteerd.  

Het verplaatsen van een schakelaar. 

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven. Indien er geen specifieke 
hoogte is opgeven wordt de schakelaar gemonteerd op hoogte zoals in technische 
omschrijving voor de standaard schakelaars wordt omschreven. 

 

Wijzigen uitvoering elektra 

 

Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.  

Standaard aanwezige enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren. U dient op tekening aan te 
geven welke wandcontactdoos u dubbel uitgevoerd wilt hebben 

Standaard enkelpolige schakelaar wijzigen in wisselschakelaar.  

Er komt een 2e wisselschakelaar bij op een door u aan te geven plaats. Hierdoor kunt u het 
betreffende plafond- of wandlichtpunt op 2 posities aan en uit zetten 

 



 

Keukeninstallaties 

 

Installatie-aanpassingen ten behoeve van keukeninrichting. 

Voor installatie-aanpassingen t.b.v. de keukeninrichting kunt u bij ons een offerte aanvragen. 
Deze aanvraag dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, deze staan beschreven in de 
toelichting op de koperskeuzelijst. 

 

Keuze sanitair 

 

De mogelijkheid van een individuele keuze heeft uitsluitend betrekking op de uitvoering en de 
uitrusting van het sanitair. Eventuele wijzigingen van plaats, dienen in een eerder stadium 
conform de sluitingsdatum Bouwkundige wijzigingen gekozen te zijn (voor zover mogelijk). 

 

Keuze tegelwerk  

 

Standaard wand- en vloertegels toilet. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. Vloertegels antraciet 30 x 30 cm, grijs gevoegd. De wand- en vloertegels worden niet 
strokend aangebracht.  

Standaard tegelwerk toilet tot plafond  

Toiletruimte betegelen tot plafond met standaard wandtegels.  

Standaard wand- en vloertegels badkamer 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. De douchehoek (ca. 90 x 90 cm) wordt een tegeldikte verdiept aangebracht met licht 
afschot naar de draingoot. De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht.  

 

Tegelwerk meerwerk bespreken met aannemer hoe ze dit willen doen.  

 


