
1 hoekappartement type A, 5 tussenappartementen type B, 5 hoekappartementen type C, 5 hoekappartementen type D,
1 penthouse type E in plan De Sluyswachter te Doesburg
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw

d.d. 28-10-2020
Nr. Omschrijving Meer- /

minderwerk

Algemeen: opties die in de optietekeningen verwerkt zijn maar niet expliciet bij deze optie vermeld worden zijn exclusief. 
Afhankelijk van eventuele aanvullende wensen kan dit leiden tot extra te verrekenen kosten.

Label Indeling :

i Individuele ideeën en wensen met betrekking tot het 'Label Indeling ' in overleg met de makelaar/opdrachtgever n.t.b.

Label Installatie :

1 Verplaatsen van de standaard aansluitpunten in de keuken (afvoer gootsteen, koud- en warmwaterleiding, elektravoorzieningen) € 0,00
Let op: dit is kostenloos onder de voorwaarde dat de gekozen keuken wordt geplaatst tegen de wanden van de op de verkooptekening
aangegeven indicatieve keukenzone. Hiertoe moet een correcte installatietekeing aangeleverd worden vóór een door de aannemer 
nader aan te geven sluitingsdatum.

2 Leveren en aanbrengen van aansluitingen voor een extra gootsteen in keuken (koud- en warmwateraansluiting en rioolafvoer) € 225,00

3 Leveren en aanbrengen van een extra koudwateraansluiting in keuken (afgesplitst vanaf standaard koudwateraansluiting) € 135,00

4 Leveren en aanbrengen van een extra koudwateraansluiting in keuken (uitgevoerd als nieuwe aansluiting op andere plek) € 185,00

5 Leveren en aanbrengen van een extra rioolafvoer in keuken (uitgevoerd als nieuwe afvoer op andere plek) € 195,00

6 Leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan exclusief schrobput (aan de gevel, op het balkon) € 545,00

7 Extra enkele wandcontactdoos, per stuk € 200,00

8 Extra dubbele wandcontactdoos, per stuk € 250,00

9 Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast, per stuk € 135,00

10a Verplaatsen van een wandcontactdoos-loze leiding-telefoonleiding-cai-leiding-schakelaar-thermostaat, per stuk € 100,00
Voor het verplaatsen van meer dan 5 wandcontactdozen, loze leidingen, telefoonleidingen, cai-leidingen, etc. zie onderstaande optie 10b

10b Indien gekozen wordt voor het verplaatsen van 5 wandcontactdozen, loze leidingen, telefoonleidingen, cai-leidingen, etc. of meer
dan wordt voor de eerste 5 verplaatsingen een basisbedrag van € 400,00 inclusief btw in rekening gebracht en voor elke extra
verplaatsing wordt dit basisbedrag van € 400,00 inclusief btw aangevuld met een coördinatievergoeding, per stuk € 25,00
Let op! Bij deze optie komt optie 10a te vervallen. 

11 Extra wandlichtpunt op enkelpolige schakelaar, per stuk € 275,00

12 Extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar, per stuk € 345,00

13 Enkelpolige schakelaar wordt wisselschakelaar, per stuk € 175,00

14 Extra loze leiding vanaf willekeurige plaats naar de meterkast, per stuk € 150,00

15 Dubbele wandcontactdoos buiten (positie nabij buitenlichtpunt), per stuk € 300,00

16 Extra buitenlichtpunt achtergevel (ter plaatse van het balkon) € 275,00

17 Bedraden loze telefoonleiding inclusief standaard stekkerdoos, per stuk € 125,00

18 Bedraden loze telefoonleiding inclusief UTP-stekkerdoos, per stuk € 160,00

19 Bedraden loze cai-leiding inclusief stekkerdoos, per stuk € 150,00

20 Bedraden loze leiding voor boiler/vaatwasser in keuken inclusief enkele wandcontactdoos op aparte groep € 250,00

21 Perilex-aansluiting (2 x 230V - tot 7,0Kw) in keuken op aparte groep, per stuk € 415,00
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22 Perilex-aansluiting (400V - tussen 7,0Kw en 10,0Kw) in keuken op aparte groep, per stuk € 735,00

23 Extra groepen ten behoeve van bijvoorbeeld een oven-magnetron-droogtrommel-etc. inclusief enkele wandcontactdoos, per stuk € 360,00

24 Extra bedrade standaard telefoonleiding inclusief standaard stekkerdoos, per stuk € 300,00

25 Extra bedrade UTP-telefoonleiding inclusief bijbehorende stekkerdoos, per stuk € 300,00

26 Extra bedrade cai-leiding inclusief stekkerdoos, per stuk € 275,00

i Individuele ideeën en wensen met betrekking tot het 'Label Installatie ' in overleg met de makelaar/opdrachtgever n.t.b.

Label Afwerking :
84

27 Vervallen van vloer- en wandtegelwerk, dorpel, kitwerk, sanitair en kranen in de badkamer en het toilet - € 2.500,00
(de radiator en het elektra in de badkamer en het elektra in het toilet worden in deze optie wel afgemonteerd en het plafond  
in de badkamer en het toilet worden wel voorzien van spuitwerk)

28 Wijzigen van draairichting standaard binnendeur (inclusief het - indien noodzakelijk - verplaatsen van de lichtschakelaar), per stuk € 75,00
(met uitzondering van de binnendeuren van het toilet / de toiletten en de badkamer)

29 Toilet tot plafond betegelen met standaard wandtegels € 500,00

30 Vervallen van het spuitwerk alle de plafonds binnen het appartement -€ 200,00
Let op: de plafonds binnen het appartement worden bij deze optie volledig "ruw" opgeleverd.

31 Wanden hal en overloop uitvoeren in spuitwerk n.t.b.

32 Wanden woonkamer en keuken uitvoeren in spuitwerk n.t.b.

33 Wanden slaapkamers uitvoeren in spuitwerk n.t.b.

34 Wanden hal en overloop uitvoeren in sierpleisterwerk, type fijne structuur n.t.b.

35 Wanden woonkamer en keuken uitvoeren in sierpleisterwerk, type fijne structuur n.t.b.

36 Wanden slaapkamers uitvoeren in sierpleisterwerk, type fijne structuur n.t.b.

i Individuele ideeën en wensen met betrekking tot het 'Label Afwerking ' in overleg met de makelaar/opdrachtgever n.t.b.

Sommige wijzigingswensen kunnen om organisatorische, architectonische, bouwkundige, constructieve of installatietechnische redenen niet 
haalbaar zijn. Ook kan het voorkomen dat in verband met de voortgang van het werk wijzigingen - zoals genoemd in deze koperskeuzelijst - niet
meer mogelijk zijn c.q. niet meer voor de genoemde prijzen mogelijk zijn. In alle gevallen beoordeelt de aannemer of de uitvoerbaarheid van de
wijzigingswensen en, als deze uitvoerbaar zijn, voor welke op dat moment vast te stellen prijs/prijzen.

Bij minderwerk waarbij onderdelen komen te vervallen, vervallen ook alle daarmee in relatie staande garanties. Dit zal te zijner tijd door de 
aannemer worden uitgewerkt/meegedeeld.

De als n.t.b. genoemde meer- en/of minderprijzen zijn nader te bepalen en zullen te zijner tijd door de aannemer worden opgegeven.
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