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Keuze Optie Omschrijving Aantal Eenheid
Eenheids-

prijs Totaal

Bouwkundig

B-50 Binnendeuren ST
Wijzigen van de uitvoering van de binnendeuren. Nadere 
informatie volgt. 

B-99 Diversen PST
In overleg met de kopersbegeleider kunnen er eventuele 
mogelijkheden worden besproken met betrekking tot het 
aanpassen van de indeling. 

Electra

E-01 Extra enkele wandcontactdoos ST € 190,00
Het leveren en monteren van een extra enkele wandcontactdoos, 
300mm+ vloer. Positie conform optietekening. 

E-02 Extra dubbele wandcontactdoos ST € 215,00
Het leveren en monteren van een extra dubbele wandcontactdoos, 
300mm+ vloer. Positie conform optietekening. 

E-03 Extra bedrade leiding t.b.v. CAI/telefoon ST € 505,00
Het leveren en monteren van een extra bedrade leiding ten 
behoeve CAI/telefoon vanuit de meterkast en eindigend in een 
doos. 

E-04 Extra lichtpunt in plafond ST € 285,00
Het aanbrengen van een extra lichtpunt in het plafond met 
schakelaar. Positie conform optietekening. Het is niet mogelijk om 
een plafondlichtpunt te verplaatsen. 

E-05 Spatwaterdichte wandcontactdoos terras/balkon ST € 355,00
Het leveren en monteren van een spatwaterdichte enkele 
wandcontactdoos op de gevel (ca. 500m+ vloer). Positie conform 
optietekening. 

E-06 Bedrade leiding t.b.v. zonwering ST € 505,00
Het leveren en monteren van een bedrade leiding met schakelaar 
voor een elektrische voeding ten behoeve van de zonwering. De 
leiding loopt vanaf de meterkast naar een door u aan te geven 
punt op de buitengevel. 

E-07 Wandlichtpunt binnen ST € 355,00
Het aanbrengen van een wandlichtpunt (ca. 2200mm+ vloer) met 
een aparte schakelaar. 

E-08 Verplaatsen electrapunten ST € 90,00
Het verplaatsen van de aanwezige aansluitpunten, 
wandcontactdozen, schakelaars en/of leidingen. Positie conform 
optietekening. Deze optie geldt alleen voor verplaatsingen binnen 
dezelfde ruimte. 
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E-09 Elektrisch oplaadpunt fiets ST € 480,00
Voor het opladen van uw elektrische fiets (in de individuele 
berging op begane grond) wordt een spatwaterdichte 
wandcontactdoos gemonteerd op een aparte groep in de 
meterkast. Deze aansluiting is geschikt voor elektrische fietsen en 
scooters. 

E-10 Bewegingsmelders ST € 220,00
In plaats van de met de hand te bedienen schakelaars worden er 
op de plaatsen waar u dat wenst plafondbeweginsschakelaars 360 
graden geplaatst, het bereik is ca. 6m, de schakelduur (zonder 
tussentijdse beweging) is instelbaar van 6 seconden tot 12 
minuten. 

E-11 Enkele wandcontactdoos aangesloten op aparte groep ST € 320,00
Het aanbrengen van een enkele geaarde wandcontactdoos, 
aangesloten op een aparte groep in de meterkast, tot 3200 Watt 
te belasten. Alleen te kiezen in combinatie met optie E-12. 

E-12 Extra aardlekschakelaar per vier groepen ST € 330,00
In de meterkast wordt voor iedere 4 groepen een 
aardlekschakelaar aangebracht. De eerste 2 aardlekschakelaars, 
voor maximaal 8 groepen, zijn standaard. Bij het aanbrengen van 
een 9e groep, bijvoorbeeld door het toevoegen van 
keukenapparatuur, is een extra aardlekschakelaar benodigd. Deze 
optie wordt bij u in rekening gebracht indien uit de totale aanvraag 
blijkt dat meer dan 8 groepen in uw woning benodigd zijn. 

Keuken

K-01 Keuken PST
Het leveren en monteren van de keuken volgens opgave 
keukenshowroom. 

K-02 Aanpassing t.b.v. keuken PST
Aanpassingen t.b.v. keuken naar aanleiding van de gekozen 
keuken in de showroom. 

K-03 Verrekening keukencheque PST € -3.267,00
Het verrekenen van de keukencheque bij het niet kiezen van een 
keuken bij de geselecteerde keukenshowroom. Conform opgave 
technische omschrijving. 

Sanitair

S-01 Sanitair PST
Leveren en monteren sanitair conform opgave showroom. 

S-02 Installatie aanpassing sanitair PST
Installatie aanpassing n.a.v. de gemaakte keuze in de showroom. 

Tegelwerk

T-01 Tegelwerk PST
Tegelwerk conform opgave showroom / tegelzetter. 

Totaal incl. BTW
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