Koperskeuzelijst
CV Zijdebalen

Projectnummer: 1840002

Project: 11 won. Zijdebalen blok 3 fase 2 te Utrecht

Datum:

Woningtype:

18-06-2016

Alle woningtypes

Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het
aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties worden op
een bevestigingslijst en koperstekening verwerkt.
ONTWERPSESSIE MET ARCHITECT

0000101

pt

Indelingsvarianten voor souterrain, begane grond, 1e verdieping 2e verdieping en 3e verdieping, zoals
opgenomen in het optieboek, worden na uitwerking van de opwerpsessie met de architekt, pas begroot en
geoffreerd.
Uitbouw 1200 Begane grond (beuk 5400)

1,00 à €

12.500,00

1,00 à €

13.500,00

1,00 à €

6.000,00

1,00 à €

6.500,00

1,00 à €

42.500,00

Beukmaat 5400 woning (alleen voor bn, 3.008, 3.009, 3.010)
De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden zoals op de
optietekening(en) is aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de
gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de
standaard woning is omschreven. Het dak wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedekking
inclusief isolatie.

Uitbouw 1200 Begane grond (beuk 6000)

ce

0000102

Beukmaat woning 6000 (alleen voor bn, 3.005, 3.006, 3.007 en 3.011)
De begane grond van de woning aan de achterzijde uitbreiden zoals op de
optietekening(en) is aangegeven. De plafond-, wand- en vloerafwerking binnen en de
gevelafwerking aan de buitenzijde blijven zoals in de technische omschrijving voor de
standaard woning is omschreven. Het dak wordt afgewerkt met bitumineuze dakbedekking
inclusief isolatie.

0000103

Dakterras (beuk 5400)

Co
n

Alleen in combinatie met uitbouw 1,2 m begane grond en beukmaat 5400 woning (alleen
voor bn. 3.008, 3.009, 3.010)
Het creëren van een dakterras op de uitbouwoptie 000101. De dubbele ramen op de
verdieping worden gewijzigd naar een (houten) schuifpui. Op de dakrand wordt een
metalen hekwerk geplaatst (in kleur).Op de dakbedekking worden betontegels
aangebracht afm. 30 x 30 cm op kunststof tegeldragers. Voor bereikbaarheid van het
terras is mogelijk een hoge opstap aanwezig vanuit de woonkamer.
Indien de naastgelegne woning ook heeft gekozen voor een uitbouwoptie, wordt erop de
erfgrens een privacyscherm aangebracht. privacy scherm van in kleur gemoffeld metaal
met vulling van ondoorzichtig glas.

0000104

Dakterras (beuk 6000)

Alleen in combinatie met uitbouw 1,2 m begane gronden beukmaat woning 6000 (alleen
voor bn, 3.005, 3.006, 3.007 en 3.011)
Het creëren van een dakterras op de uitbouwoptie 000102. De dubbele ramen op de
verdieping worden gewijzigd naar een (houten) schuifpui. Op de dakrand wordt een
metalen hekwerk geplaatst (in kleur).Op de dakbedekking worden betontegels
aangebracht afm. 30 x 30 cm op kunststof tegeldragers. Voor bereikbaarheid van het
terras is mogelijk een hoge opstap aanwezig vanuit de woonkamer.
Indien de naastgelegen woning ook heeft gekozen voor een uitbouwoptie, wordt erop de
erfgrens een privacyscherm aangebracht. privacy scherm van in kleur gemoffeld metaal
met vulling van ondoorzichtig glas.

0000105

Dakterras (alleen bnr 3.003)

Het creeren van een dakterras op het hoogste dak. Er wordt een extra binnen trap
geplaatst naar het hoogste dak. Langs de randenvan het terras komt een metalen
spijlenhek in kleur (niet voorbij de PV-panelen) Op het dak worden tegels op tegeldrages
aangebracht. De toegang van het dak door middel van een opbouw ter plaatse van de trap
en overloop. het Dakterras is toegankelijk dmv een buitendeur met driepuntssluiting. Voor
toegang naar het dakterras is een hoge opstap aanwezig vanuit de overloop. In het
optwerp is een pergola opgenomen. Een en ander conform tekening.
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Alle woningtypes

Trap naar dakterras 1,2 m

1,00 à €

4.700,00

1,00 à €

9.000,00

Alleen in combinatie met opties dakterras en uitbouw 1,2 m begane grond.
Het leveren en aanbrengen van een stalen trap met metalen treden en metalen
leuning(en) (in kleur), bereikbaarheid van het dakterras op de uitbouw vanaf de
binnentuin.

0000107

Indeling 1e verdieping met vide circa 3 m (beuk 5400)

0000108

ce

pt

Beukmaat 5400 woning (alleen voor bn, 3.008, 3.009, 3.010)
Het creëren van een grote vide (circa 3 meter) in de eerste verdiepingsvloer. De viderand
wordt voorzien van een hekwerk met heldere doorzichtige beplating met metalen balusters
en een metalen handregel. De trap naar de 1e verdieping wordt aangepast en verplaatst
naar de vide. Door de grootte van de vide is het aanbrengen van een extra
verwarmingselement bij de achterpui op verdiepingsniveau noodzakelijk, uitgangspunt is
een paneelradiator van het merk Jaga, type Panel. Tevens wordt het
vloerverwarmingspatroon op de begane grond en 1e verdieping aangepast. De
gevelindeling van de 1e verdieping aan de achterzijde wordt aangepast; de 2 losse
kozijnen met penant worden gewijzigd naar 1 grote pui (zelfde breedte als pui begane
grond) met 2 glasvlakken (geen te openen delen). Het kozijn van de verdieping en begane
grond worden uitgevoerd als gestapelde pui (koppeling op verdiepingsniveau dmv een
constructief staalprofiel).

Indeling 1e verdieping met vide circa 3 m (beuk 6000)

1,00 à €

9.500,00

1,00 à €

0,00

1,00 à €

0,00

1,00 à €

0,00

1,00 à €

0,00

1,00 à €

0,00

1,00 à €

2.370,00

Co
n

Beukmaat woning 6000 (alleen voor bn, 3.005, 3.006, 3.007 en 3.011)
Het creëren van een grote vide (circa 3 meter) in de eerste verdiepingsvloer. De viderand
wordt voorzien van een hekwerk met heldere doorzichtige beplating met metalen balusters
en een metalen handregel. De trap naar de 1e verdieping wordt aangepast en verplaatst
naar de vide. Door de grootte van de vide is het aanbrengen van een extra
verwarmingselement bij de achterpui op verdiepingsniveau noodzakelijk, uitgangspunt is
een paneelradiator van het merk Jaga, type Panel. Tevens wordt het
vloerverwarmingspatroon op de begane grond en 1e verdieping aangepast. De
gevelindeling van de 1e verdieping aan de achterzijde wordt aangepast; de 2 losse
kozijnen met penant worden gewijzigd naar 1 grote pui (zelfde breedte als pui begane
grond) met 2 glasvlakken (geen te openen delen). Het kozijn van de verdieping en begane
grond worden uitgevoerd als gestapelde pui (koppeling op verdiepingsniveau dmv een
constructief staalprofiel).

0000109

Verplaatsen keukenopstelling

De standaardkeukenopstelling, inclusief alle standaard aansluitpunten, worden verplaatst
naar de voorzijde van de woning (begane grond).

0000111

Trappositie 1 (Type A)

Trap in U opstelling. Alleen mogelijk voor bn 3.002, 3.005, 3.006, 3.007, 3.008, 3.009,
3.010 en 3.011

0000112

Trappositie 2 (Type B)

Trap langs bouwmuur. Alleen mogelijk voor bn 3.002, 3.005, 3.006, 3.007, 3.008, 3.009,
3.010 en 3.011

0000113

Trappositie 3 (Type C)

Trap in woonkamer. Alleen mogelijk voor bn 3.006, 3.007, 3.008, 3.009, 3.010 en 3.011

0000114

Wijzigen schuifrichting schuifpui
Het wijzigen van de schuifrichting van de schuifpuien op begane grond en 1e verdieping.
Vanuit de woning gezien wordt het rechterdeel schuivend uitgevoerd en het linkerdeel als
vast.

0000115

Schuifpui ipv openslaande deuren
Het wijzigen van de standaard houten achtergevelpui met dubbele openslaande deuren en
2 glasstroken op de begane grond naar een houten schuifpui in 2 delen met 1 vast deel en
1 schuivend deel. De afmetingen, afwerking etc. van de schuifpui zijn gelijk aan de
standaard pui.
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Alle woningtypes

Aanbrengen dubbelwandig daklicht (opaal)

1,00 à €

1.900,00

.......... à €

3.700,00

Alleen mogelijk in overleg met de Architect tijdens ontwerpsessie
Het aanbrengen van een dubbelwandige dakkoepel, opaal (ondoorzichtig) in het dak van
de overloop (boven de trap) conform bijgaande tekening. In de dakconstructie wordt een
sparing opgenomen afm. 100 x 100 cm. Over de sparing wordt een dakkoepel met
geïsoleerde dakopstand geplaatst. De binnenzijde van de dakvloer wordt met geschilderd
plaatmateriaal afgewerkt (kleur wit).

8030006

Aanbrengen lichtkoepel (opaal) tbv daktoetreding

Aanbrengen dakraam aan voorgevel

ce

8030007

pt

Alleen mogelijk in overleg met de Architect tijdens ontwerpsessie
Het aanbrengen van een dubbelwandige dakkoepel, opaal (ondoorzichtig) in het dak van
de 3e verdieping conform bijgaande tekening. In de dakconstructie wordt een sparing
opgenomen afm. circa 100 x 130 cm. Over de sparing wordt een dakkoepel met
geïsoleerde dakopstand geplaatst. De binnenzijde van de dakvloer wordt met geschilderd
plaatmateriaal afgewerkt (kleur wit). De koepel is te openen tbv daktoetreding maar wordt
geleverd zonder trap. Op het dak, bij de koepel, wordt 1 vast punt voorzien tbv het
aanhaken van een aanlijnvoorziening (aanlijnvoorziening niet meegeleverd).

1,00 à €

1.700,00

1,00 à €

0,00

1,00 à €

-6.000,00

Alleen mogelijk in overleg met de Architect tijdens ontwerpsessie voor bn 3.007, 3.008 en
3.009
Het aanbrengen van een tuimelraam aan de voorzijde van de woning. binnenzijden van
jhet dakraam wordt recht afgetimmert.

KEUKEN
1147000

Standaard keuken

Het aanbrengen van de standaard keuken (e.e.a. volgens verkoopstukken).

Casco keuken

Co
n

1147001

Het laten vervallen van de standaard keuken (inclusief kraan, en eventuele
wandafwerking).
De elektra installatie wordt op standaard plaats afgemonteerd en de loodgietersinstallatie
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.
Het is niet mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.
Gelimiteerde garantie SWK.

1147002

Keuken volgens offerte

1,00 à

Via offerte

1,00 à

Via offerte

Het leveren en aanbrengen van een keuken volgens offerte van de firma: Eigenhuis
Keukens Houten.
d.d.:
Offerte nummer:

1147100

Installatie wijzigingen Eigenhuis keukens

Installatiewijzigingen keuken behorende bij de keukenopdracht firma Eigenhuis Keukens
Houten.
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Standaard installatiepunten in de keuken

1,00 à €

0,00

1147200

pt

De basisinstallatie van de keuken :
- 2 dubbele wandcontactdozen op bestaande groep voor algemeen gebruik
- 1 enkele wandcontactdoos op bestaande groep voor afzuigkap
- 1 aansluitpunt met perilex wandcontactdoos (2 x 230 V) ten behoeve van een elektrische
koken (max. 7,2 Kw)
- loze leiding voor boiler
- 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep voor vaatwasser
- 1 enkele wandcontactdoos op aparte groep voor oven/combimagnetron
- 1 enkele wandcontactdoos op bestaande groep voor koelkast
- afgedopte aansluiting warm en koud water en riolering (tegen de wand)
- afgedopte riolering voor spoelbak.
- nabij de koud wateraansluiting een beluchterkraan voor een vaatwasmachine
- afvoer voor waatwasser via de standaard riolering door de keukenleverancier
- twee afzuigpunten op de mechanische ventilatie.

Installatie wijzigingen eigen keukenleverancier

1,00 à Op aanvraag.

TOILET
5050001

Casco toilet

ce

Installatiewijzigingen voor keuken van eigen keukenleverancier, aangeleverd door de
koper.

1,00 à €

-650,00

1,00 à €

149,00

1,00 à €

-1.825,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet. De wanden
worden niet nader afgewerkt, ook het spuitwerk boven het tegelwerk komt te vervallen.
Het spuitwerk op het plafond en de dekvloer worden wel aangebracht. Alle leidingen
worden op de standaard plaatsen afgedopt. De wateraansluitingen worden circa 10 cm
boven de vloer afgedopt. Het elektra wordt op de ruwe wand gemonteerd. Het is niet
mogelijk voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

Co
n

Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking
van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en
vloerafwerking in het toilet. Een gelimiteerde garantie van het SWK is onlosmakelijk met
deze optie verbonden.

BADKAMER
2060005

Extra bediening Mechanische Ventilatie RF (draadloos)
Het leveren een aanbrengen van een extra schakelaar voor de mechanische ventilatie. De
schakelaar is radiografisch en wordt los geleverd bij oplevering. De schakelaar is
eenvoudig door middel van een plakstrip op een willekeurige plaats op de wand aan te
brengen.

5050002

Casco badkamer

Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer. De wanden
worden niet nader afgewerkt. In verband met de vloerverwarming in de badkamer worden
de vloerverwamingsleidingen in de dekvloer weggesmeerd tot net boven de leidingen. Op
deze vloer moet nog een dekvloer van circa 3 à 4 cm worden aangebracht om de vloer op
het niveau van de overige dekvloeren te brengen. Alleen ter plaatse van de douchehoek
wordt de gehele dekvloer niet aangebracht. Eventueel spuitwerk boven het tegelwerk komt
eveneens te vervallen. Het spuitwerk van het plafond wordt wel aangebracht. Alle
leidingen worden op de standaard plaatsen afgedopt. De wateraansluitingen worden circa
10 cm boven de vloer afgedopt. Het elektra wordt op de ruwe wand gemonteerd. De
radiator wordt op de standaard plaats afgemonteerd en aangesloten. Het is niet mogelijk
voor oplevering werkzaamheden door derden uit te laten voeren.
Door het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair vervalt de garantie op de werking
van de installatie en wordt u zelf verantwoordelijk voor de waterdichtheid van wand- en
vloerafwerking in de badkamer. Een gelimiteerde garantie van het SWK is onlosmakelijk
met deze optie verbonden.
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BERGING INPANDIG
3170088

Loze leiding naar dak

1,00 à €

295,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4” (19mm) PVC elektrabuis) vanuit de
berging op de 3e verdieping naar het dak, ten behoeve van het na oplevering kunnen
aanbrengen van de bekabeling van een omvormer voor zonnepanelen. Inclusief eventueel
hak- en breekwerk en waterdichtmaken van de doorvoer.

1022001

Trapkast begane grond

pt

BINNEN ALGEMEEN
1,00 à €

1.095,00

Het realiseren van een kastruimte onder de trap in de woonkamer, d.m.v. het plaatsen van
een standaard binnenkozijn met dicht bovenpaneel (met standaard binnendeur en
standaard kastslotgarnituur) en het plaatsen van extra binnenwanden. De traptreden
worden dichtgezet met stootborden (dichte trap). In de kastruimte wordt een wandlichtpunt
op schakelaar geplaatst en een enkele wandcontactdoos. De kastruimte wordt inwendig
niet verder afgewerkt. Een en ander verder volgens tekening.

Binnenkozijnen/deuren/garnituur Svedex

ce

5030001

1,00 à

Deur+

1,00 à

Vlgs Offerte

1,00 à

Vlgs Offerte

Het wijzigen van binnenkozijnen/deuren/garnituur, volgens de Website Svedex.

5041000

Tegelwerk badkamer en toilet conform offerte

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in badkamer en toilet conform offerte firma
Rijvo te Purmerend
d.d. :
Ordernr. :

Sanitair badkamer en toilet conform offerte

Co
n

5050003

Het leveren en aanbrengen van sanitair in het toilet en in de badkamer volgens offerte van
Uw Huis Uw Wensen d.d. , door u voor akkoord getekend d.d.

5070001

Extra wandcontactdoos

1,00 à €

120,00

1,00 à €

101,00

1,00 à €

108,00

1,00 à €

108,00

1,00 à €

135,00

1,00 à €

30,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, op bestaande groep, op
de standaard hoogte. Plaats conform bijgaande tekening.

5070002

Extra loze leiding

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast eindigend in een doos
met afdekplaat op +/- 30 cm boven de dekvloer. De leiding wordt voorzien van een
controledraad en is te bedraden met hulp van een trekveer (trekveer niet meegeleverd).

5070003

Bedraden loze leiding CAI

Het bedraden en afmonteren van de loze leiding t.b.v. centrale antenne installatie. De
aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast. Plaats conform bijgaande tekening

5070004

Bedraden loze TEL

Het bedraden en afmonteren van de loze leiding t.b.v. telefoon. De aansluiting wordt niet
aangesloten in de meterkast. Plaatst conform bijgaande tekening

5070005

Bedraden loze leiding data aansluiting RJ45
bedraden loze leiding met data aansluitpunt met RJ45 wandcontactdoos bedraad met
CAT6 datakabel. De kabel wordt in de meterkast met overlengte van circa 2 meter
geleverd en voorzien van een RJ45 stekker.

5070007

Verplaatsen elektrapunt of loze leiding
Het verplaatsen van elektrapunt(en) conform bijgaande tekening.
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Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar

1,00 à €

101,00

1,00 à €

207,00

1,00 à €

147,00

1,00 à €

400,00

1,00 à €

315,00

1,00 à €

455,00

1,00 à €

625,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar.
Inclusief eventuele hak- en breekwerkzaamheden. Plaats conform tekening.

5070009

Extra plafondlicht punt op een extra schakelaar
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar.
Inclusief eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dicht zetten sleuf. Plaats conform
tekening.

Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

pt

5070010

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt te schakelen op bestaande schakelaar.
Inclusief eventuele hak- en breekwerkzaamheden. Plaats conform tekening.

5070011

Ringleiding met 4 aansluitingen

5070013

ce

Het leveren en aanbrengen van 4 stuks loze leidingen, opgenomen iin de dekvloer (op
dezelfde verdieping). Er zullen op 4 plaatsen in de wand inbouwdozen worden
aangebracht, op 300 mm boven de vloer. Plaats van de aansluitpunten volgens
bijgevoegde tekening.

Dubbele vloercontactdoos (in dekvloer)

Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos, plaats volgens
bijgevoegde tekening. De vloercontactdoos is voorzien van een klapdeksel, de bovenzijde
wordt op een hoogte van circa 10mm boven de afgewerkte vloer aangebracht.

5070014

Dubbele vloercontactdoos +1x CAI (in dekvloer)

Co
n

Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos, inclusief 1x een bedrade
CAI-aansluiting (naar de meterkast), plaats volgens bijgevoegde tekening. De
vloercontactdoos heeft afmetingen van circa 250x250mm en is voorzien van een
klapdeksel, de bovenzijde wordt op een hoogte van circa 10mm boven de afgewerkte
vloer aangebracht.

5070015

Dubbele vloercontactdoos +1x data + 1 CAI (in dekvloer)
Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos, inclusief 1x een bedrade
data aansluiting (RJ45) en 1x een bedrade CAI-aansluiting (beide naar de meterkast),
plaats volgens bijgevoegde tekening. De vloercontactdoos heeft afmetingen van circa
250x250mm en is voorzien van een klapdeksel, de bovenzijde wordt op een hoogte van
circa 10mm boven de afgewerkte vloer aangebracht.

5070016

Alarminstallatie

1,00 à Op aanvraag.

Het leveren en aanbrengen van een alarminstallatie welke voldoet aan BORG klasse 1 (bij
doormelding naar een meldkamer wordt het risicoklasse 2).
Ter plaatse van de toegangsdeur in het souterrain en de voordeur op de begane grond
wordt een code bedienpaneel geplaatst. Verder worden voor de detectie een aantal
(opbouw) magneetcontacten en PIR detectoren aangebracht. Voor de signalering wordt
een binnen sirene en een flitser aan de gevel geplaatst.
De rookmelders in de woning worden opgenomen in het alarmsysteem, deze worden dan
gevoed vanuit de beveiligingscentrale, voor de signalering wordt er per bouwlaag een
binnensirene geplaatst
Uitgangspunt bij deze optie is een doormelding naar uw eigen mobiele telefoon. U krijgt in
gesproken tekst te horen waar in uw woning het inbraaksignaleringssysteem is
geactiveerd. Indien er internet aanwezig is in de woning kunt u m.b.v. een App uw
installatie op afstand beheren. Hiervoor moet een vrije poort op het internetmodem
beschikbaar zijn en moet er tussen het modem en de beveiligingscentrale een UTP kabel
aanwezig zijn.
De in basis aanwezige loze leidingen voor de alarminstallatie zijn verrekend in deze optie.
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Universele dimmer ipv enkele schakelaar

1,00 à €

125,00

1,00 à €

153,00

1,00 à €

350,00

Het wijzigen van een standaard enkele lichtschakelaar naar een universele dimmer (230
Volt), geschikt voor Led en Halogeen.

5070018

Enkele universele dimmer ipv dubbele schakelaar
Het wijzigen van een standaard dubbele lichtschakelaar naar één enkele lichtschakelaar
en één universele dimmer (230 Volt), geschikt voor Led en Halogeen.

Inbouwspots (LED) op aparte schakelaar

pt

5070019

Het leveren en aanbrengen van 1 inbouwspot (LED) op een aparte schakelaar. Positie(s)
volgens bijgevoegde tekening.
NB: Beoordeling van de gekozen posities door installateur.

5070020

Inbouwspots (LED) op bestaande schakelaar

1,00 à €

245,00

1,00 à €

105,00

1,00 à €

222,00

1,00 à €

183,00

1,00 à €

120,00

.......... à €

243,00

ce

Het leveren en aanbrengen van 1 inbouwspot (LED) op een bestaan schakelaar. Positie(s)
volgens bijgevoegde tekening.
NB: Beoordeling van de gekozen posities door installateur.

5070021

Wisselschakelaar ipv enkele schakelaar

Het wijzigen van een enkele lichtschakelaar naar een wisselschakelaar (totaal 2
schakelaars)

5070022

Extra wandcontactdoos (op aparte groep)

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, op een aparte groep (max
3,6 kW), op de standaard hoogte. Plaats conform bijgaande tekening.

Extra aardlekschakelaar

Co
n

5073003

Leveren en aanbrengen extra aardlekschakelaar. Deze optie is noodzakelijk indien er
meer dan 8 groepen benodigd zijn. Per aardlekschakelaar kunnen maximaal vier groepen
ondergebracht worden. In de woning zijn standaard 5 groepen aanwezig.

5073004

Aanbrengen van een extra wandcontactdoos in de meterkast
Het leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos in de meterkast.

5073005

Aanbrengen van een versterker voor de centrale antenne 6 voudig
Het leveren en in de meterkast aanbrengen van een versterker voor de centrale antenne
installatie. Dit wordt geadviseerd bij een keuze van meer dan twee CAI-aansluitpunten in
de woning. De cai aansluitingen worden aangesloten in de meterkast.
Inclusief het leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast.

5073006

Extra groep in meterkast

1,00 à €

102,00

5073007

Remotecontrol rookmelders in meterkast

1,00 à €

155,00

Het leveren en aanbrengen van een locatie-, test-, husch schakelaar in de meterkast.
Deze schakelaar beschikt over 3 functies:
1. Locatie: Lokaliseren van brand. Alleen de melder welke wordt gedetecteerd heeft blijft
afgaan, de overige melders worden uitgeschakeld.
2. Test: Alle aangesloten melders worden volledig getest.
3. Hush: Alle aangesloten melders worden tijdelijk (10 min.) in pauzestand (verminderde
gevoeligheid) gezet.
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Alle woningtypes

Patchkast in meterkast (t/m 4 aansl)

1,00 à €

70,00

1,00 à €

167,00

Het leveren en aanbrengen van een patchkast / datadoos in de meterkast tbv
data-bekabeling (outled stekker ipv RJ45 stekker).
Deze optie is geschikt t/m 4 aansluitingen, voor meerdere aansluitingen zie optie
5073009. Combineren met optie 5073009 is mogelijk.
NB: Niet geschikt voor coax-bekabeling.

5073009

Patchkast in meterkast (5 t/m 12 aansl)

BUITEN ALGEMEEN
6030001

Inbraakwerende beglazing

pt

Het leveren en aanbrengen van een patchkast in de meterkast tbv data-bekabeling (outled
stekker ipv RJ45 stekker).
Deze optie is geschikt voor 5 t/m 12 aansluitingen, voor minder aansluitingen zie optie
5073008. Combineren met optie 5073008 is mogelijk.
NB: Niet geschikt voor coax-bekabeling.

1,00 à €

150,00

1,00 à €

284,00

1,00 à €

202,00

1,00 à €

227,00

1,00 à €

181,00

1,00 à €

181,00

1,00 à €

265,00

6050001

ce

Het wijzigen van de standaard beglazing van het gevelkozijn in het souterrain naar
inbraakwerende beglazing.

Zelf aftapbare buitenkraan

Het aanbrengen van een zelf aftapbare buitenkraan. Plaats conform bijgaande tekening.

6070001

Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos

Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos met
schakelaar in woonkamer. Plaats conform bijgaande tekening.

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos

Co
n

6070002

Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met
schakelaar in woonkamer. Plaats conform bijgaande tekening.

6070003

Aansluitpunt voor zonwering

Het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering. Inclusief eventueel haken breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Plaats conform tekening.

6070004

Buitenlichtpunt met schakelaar

Het aanbrengen van een buitenlichtpunt. Het buitenlichtpunt zal worden aangebracht op
een hoogte van 2000 mm en zal te bedienen zijn middels een schakelaar in de
woonkamer.
Een en ander volgens tekening.

6070005

Grondkabel op schakelaar aan achtergevel
Het aanbrengen van een grondkabel op rol (10m) aan de achtergevel ten behoeve van het
na oplevering aansluiten van bijv. tuinverlichting. Met schakelaar in de woonkamer naast
de achterdeur. De optie is inclusief leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en
dichtzetten sleuf.
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TOTAAL BEDRAG

€ ......................................+

pt

Voor akkoord koper:
Hierbij geef ik opdracht voor het laten uitvoeren van bovengenoemde extra werkzaamheden.

............................................................................................................

Bouwnummer:

............................................................................................................

Plaats:

............................................... d.d. .....................................................

Handtekening koper (s):

.......................................

Co
n

ce

Naam:
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