
Optie
Prijs incl. 

BTW Bedrag

Ruwbouw opties casco

B100 Borgen van de EPC 0,2 of 0,0 0,00

Verplicht aanvinken indien gekozen wordt voor uitbouw van 1,20m of 2,40m
(woning en/of berging), de bijkeuken of de zolderindeling. Deze opties kunnen
door het toegenomen bouwvolume impact hebben op de energievraag van de woning.
De basis woning voldoet aan EPC 0,2 of 0,0. Indien de koper EPC 0,2 of 0,0 wil
borgen, bijvoorbeeld omdat een bank dit voor extra financiering eist, dan kan
het zijn dat extra PV-panelen bijgeplaatst moeten worden.

Bovenstaande optredende beperkingen zijn technisch goed oplosbaar. Echter
willen wij middels deze notitie er op voorhand op attenderen dat de kosten van
extra PV-panelen niet zijn meegenomen in de optieprijzen van de hieronder
benoemde opties.

Afhankelijk van de door u gekozen opties zal met de installateur bepaald worden
welke aanvullende maatregelen benodigt zijn. Bijvoorbeeld het toevoegen van
extra PV-panelen danwel het verzwaren van de warmtepomp.

B101 Uitbouw 1200mm 14.500,00

Het verdiepen van de woning aan de achterzijde met 1200mm conform tekening.
 
Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.
Uitbreiding begane grond met 1200mm t.p.v. achtergevel:
-  hemelwaterafvoer t.p.v. begane grond wordt verplaatst
-  het aanbrengen van één extra ventilatie toevoerpunt in woonkamer/keuken
-  uitbreiding oppervlakte vloerverwarming
-  installatiewerk wordt volgens tekening verplaatst
-  1 extra dubbele wandcontactdoos
-  afwerking binnenzijde uitbouw conform basisafwerking woning
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B102 Uitbouw 2400mm 23.500,00

Het verdiepen van de woning aan de achterzijde met 2400mm conform tekening.
 
Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.
Uitbreiding begane grond met 2400mm t.p.v. achtergevel:
-  hemelwaterafvoer t.p.v. begane grond wordt verplaatst
-  het aanbrengen van één extra ventilatie afzuig- en één extra toevoerpunt in
woonkamer/keuken
-  uitbreiding oppervlakte vloerverwarming
-  installatiewerk wordt volgens tekening verplaatst
-  2 extra dubbele wandcontactdozen
-  afwerking binnenzijde uitbouw conform basisafwerking woning
- Optie niet mogelijk bij bouwnummer 29

B201 Uitbouw berging 1200mm ongeïsoleerd 7.750,00

Het verlengen van de berging met 1200mm aan de achterzijde van de berging.
Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.
-  hemelwaterafvoer wordt verplaatst
-  1 extra enkele wandcontactdoos
-  afwerking binnenzijde verlenging berging conform basisafwerking berging
- optie niet mogelijk bij bouwnummer 30+31

B202 Uitbouw berging 2400mm ongeïsoleerd 10.957,00

Het verlengen van de berging met 2400mm aan de achterzijde van de berging.
Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.
-  hemelwaterafvoer wordt verplaatst
-  1 extra dubbele wandcontactdoos
-  afwerking binnenzijde verlenging berging conform basisafwerking berging
- optie niet mogelijk bij bouwnummer 30+31

B203 Geïsoleerde berging 15.915,00

Het isoleren van de wanden en het dak van de berging.
- De wanden worden voorzien van een minerale wol isolatie waarmee een Rc-waarde
van 4.5m2K/W wordt behaald conform de eisen van het bouwbesluit.
- De kanteldeur wordt vervangen door een geïsoleerde sectionaaldeur.
- Het dak wordt voorzien van een harde isolatie (op afschot) waarmee een
gemiddelde Rc-waarde wordt behaald van 6m2K/W conform de eisen van het
bouwbesluit.
- De vloer is in basis al geïsoleerd en heeft een Rc-waarde van 3.5m2K/W
conform de eisen van het bouwbesluit.
- In de berging wordt vloerverwarming aangelegd. Let wel, dit kan gevolgen
hebben voor de verzwaring van uw warmtepomp. Dit is afhankelijk van het totaal
door u gekozen opties en nader te bepalen in samenspraak met de installateur.
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B204 Uitbouw berging 1200mm geïsoleerd, incl. geïsoleerde 
basis berging

20.860,00

Het verlengen van de berging met 1200mm aan de achterzijde van de berging.
Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.
- hemelwaterafvoer wordt verplaatst
- 1 extra enkele wandcontactdoos
- afwerking binnenzijde verlenging berging conform basisafwerking berging
- optie niet mogelijk bij bouwnummer 30+31

Het isoleren van de wanden en het dak van de berging.
- De wanden worden voorzien van een minerale wol isolatie waarmee een Rc-waarde
van 4.5m2K/W wordt behaald conform de eisen van het bouwbesluit.
- De kanteldeur wordt vervangen door een geïsoleerde sectionaaldeur.
- Het dak wordt voorzien van een harde isolatie (op afschot) waarmee een
gemiddelde Rc-waarde wordt behaald van 6m2K/W conform de eisen van het
bouwbesluit.
- De vloer is in basis al geïsoleerd en heeft een Rc-waarde van 3.5m2K/W
conform de eisen van het bouwbesluit.
- In de berging wordt vloerverwarming aangelegd. Let wel, dit kan gevolgen
hebben voor de verzwaring van uw warmtepomp. Dit is afhankelijk van het totaal
door u gekozen opties en nader te bepalen in samenspraak met de installateur.

B205 Uitbouw berging 2400mm geïsoleerd, incl. geïsoleerde 
basis berging

28.305,00

Het verlengen van de berging met 2400mm aan de achterzijde van de berging.
Ten aanzien van de bestaande achtergevel blijft de gevelindeling ongewijzigd.
-  hemelwaterafvoer wordt verplaatst
-  1 extra dubbele wandcontactdoos
-  afwerking binnenzijde verlenging berging conform basisafwerking berging
- optie niet mogelijk bij bouwnummer 30+31

Het isoleren van de wanden en het dak van de berging.
- De wanden worden voorzien van een minerale wol isolatie waarmee een Rc-waarde
van 4.5m2K/W wordt behaald conform de eisen van het bouwbesluit.
- De kanteldeur wordt vervangen door een geïsoleerde sectionaaldeur.
- Het dak wordt voorzien van een harde isolatie (op afschot) waarmee een
gemiddelde Rc-waarde wordt behaald van 6m2K/W conform de eisen van het
bouwbesluit.
- De vloer is in basis al geïsoleerd en heeft een Rc-waarde van 3.5m2K/W
conform de eisen van het bouwbesluit.
- In de berging wordt vloerverwarming aangelegd. Let wel, dit kan gevolgen
hebben voor de verzwaring van uw warmtepomp. Dit is afhankelijk van het totaal
door u gekozen opties en nader te bepalen in samenspraak met de installateur.
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B310 Bijkeuken geïsoleerd 0,00

Materialisatie bijkeuken overeenkomstig de woning:
- geïsoleerde kanaalplaatvloer, geïsoleerde spouwmuur en geïsoleerd dak
(beton).
- binnenkozijnen en deuren conform optie B319, behalve de voorzieningen t.b.v.
van inbraakwerendheidsklasse 2.
- buitenkozijn en deur van kunststof met hang- en sluitwerk conform
inbraakwerendheidsklasse 2 van het Bouwbesluit.
- afwerking binnenzijde conform basiswoning, incl. benodigde installatiewerk.
- Optie enkel mogelijk bij bouwnummer 25, 28, 31 en 36.
- Prijs op aanvraag 

Ruwbouw opties

B321 Zolderindeling 3.610,00

De zolder wordt ingericht als slaapkamer met overloop:
- Het plaatsen van lichte binnenwanden en binnenkozijn met binnendeur
overeenkomstig de basis binnenwanden en -deuren van de woning, zie
Technische Omschrijving.
-  alle ruimten worden voorzien van vloerverwarming; de verdeler wordt op de
overloop geplaatst.
-  installatiewerk wordt volgens tekening verplaatst en tevens uitgebreid door
de toevoeging van lichtpunten, wandcontactdozen en ventilatievoorzieningen.
-  afwerking wanden conform basisafwerking woning.
-  de onderzijde van de hellende dakvlakken blijft afgewerkt conform de
basisafwerking.
- optie niet mogelijk bij bouwnummer 25, 28, 31 en 36.

Ruwbouw opties

B306 Openslaande deuren 1.510,00

Het toepassen van dubbele openslaande kunststof deuren in de achtergevel op de 
begane grond. 

B315 Schuifpui 1.685,00

Het toepassen van een kunststof schuifpui in de achtergevel op de begane grond.
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B322 Dakraam zolder 1.365,00

Het aanbrengen van een dakraam t.p.v. de zolder.
 
Velux dakvenster:
- type GGL 2070 SK06, afmeting 1140 x 1180 mm, fabrieksmatig afgeplakt
- het aanbrengen van een binnenaftimmering
- afschilderen van de binnenaftimmering in kleur wit (RAL 9010)
- voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig wonen

Binnenkozijnen- en deuren

B300 Draairichting binnendeur wijzigen 70,00

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur.
Graag aangeven welke deur(en) het betreft.
Het verplaatsen van elektra bij de deur kunt u bij de elektra optie's bespreken.
 
Prijs per deur.
 
Deze optie is niet mogelijk voor de meterkast deur.

B301 Verplaatsen binnendeurkozijn met deur 116,00

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn in een lichte scheidingswand. Graag
aangeven welke deur(en) het betreft. Maten zijn circa maten. Het verplaatsen
van elektra kunt u bij de elektra optie's bespreken.
 
Prijs per deur. 
 
Deze optie is niet mogelijk voor de meterkast- en toiletdeuren.

B302 Wijzigen binnendeurkozijn zonder bovenlicht 127,50

Het laten vervallen van een standaard stalen binnendeurkozijn met spiegelstuk.
In plaats hiervan wordt een stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht
geplaatst. Boven het kozijn wordt het geheel bouwkundig dicht gezet in 
hetzelfde materIaal als de wand.
 
Wandafwerking conform technische omschrijving.
 
Prijs per kozijn.
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B304 Vervallen binnendeur -58,00

Het laten vervallen van één of meerdere binnendeuren. Het binnendeurkozijn
blijft behouden. Graag aangeven welke deur(en) het betreft.
 
Prijs per deur.
 
Deze optie is niet mogelijk voor de meterkast deur.
 
Voor deze optie geldt een gelimiteerde garantie.
Goossen Te Pas Bouw kan niet meer voldoen aan de gestelde eisen van het 
bouwbesluit, o.a. het afsluiten van ruimtes en geluidsoverdracht.
 

B305 Schuifdeur met kozijn i.p.v. standaard binnendeur met 
kozijn

1.100,00

Het leveren en aanbrengen van een schuifdeurkozijn en -deur (voor de wand)
i.p.v. de standaard binnenkozijn en -deur.
(dit zal per situatie bekeken moeten worden i.v.m. de benodigde ruimte en
installaties)
Meerprijs incl. het laten vervallen van het binnendeurkozijn en -deur
(optie B306)
 
Prijs per kozijn en deur.
 
Deze optie is niet mogelijk voor meterkastkozijn en -deur.
 

B306 Vervallen binnendeurkozijn en vervallen binnendeur -117,50

Het laten vervallen van een of meerdere binnendeurkozijnen en bijbehorende
binnendeuren en deurbeslag. 
Graag aangeven welke kozijn(en) en deur(en) het betreft.
 
Prijs per kozijn en deur.
 
Deze optie is niet mogelijk voor meterkastkozijn en - deur.
 
Voor deze optie geldt een gelimiteerde garantie.
Goossen Te Pas Bouw kan niet meer voldoen aan de gestelde eisen van het
Bouwbesluit, o.a. het afsluiten van ruimtes, inregelen WTW installatie
en geluidsoverdracht.
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B319 Deur tussen keuken en berging 1.373,00

Het toevoegen van een deur naar de berging vanuit de keuken.
 
Geïsoleerd uitgevoerd in verband met de standaard ongeïsoleerde berging.

- model vlakke dichte deur, fabrieksmatig gegrond
- voorzien van hang- en sluitwerk conform inbraakwerendheidsklasse 2 van het
Bouwbesluit
- de deur wordt gelijksluitend met de overige buitendeuren uitgevoerd
- afschilderen van de deur en het kozijn in kleur wit (RAL 9010)
- het aanbrengen van een constructieve opvangmogelijkheid in de wand
- het afmessen van de sparing en behangklaar afwerken van dagkanten
- het aanbrengen van een binnenaftimmering
- afschilderen van de binnenaftimmering in kleur wit (RAL 9010)
- voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen

E-Installatie

E101 Verplaatsen plafondlichtpunt incl. instorten 
centraaldoos

85,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.
Plaats nader te bepalen.
 
Prijs per stuk.
 
Wij geven geen garantie op de maatvoeringen in verband met de wapening in de
vloeren.

E201 LED-dimmer i.p.v. schakelaar 195,00

Aanbrengen van een elektronische LED-dimmer. Led-dimmer = t.b.v. led lampen met 
een minimale gezamenlijk vermogen van 1VA t/m maximaal 100VA. (schakelaar h)
 

E602 Laadpunt t.b.v. auto (excl. laadpaal) 297,50

Laadpunt t.b.v. auto, hiervoor leveren en aanbrengen van een aansluitpunt
t.p.v. eigen parkeerplaats (berging/buitengevel indien mogelijk) op een aparte 
groep in de meterkast. 
(maximaal 230V /16A / B-karakteristiek) exclusief leveren, 
monteren en aansluiten van laadstation en benodigde toebehoren.
 

E701 Extra PV-panelen, .. stuks incl. aanpassen omvormer 0,00

Conform bijgevoegde offerte
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Keuken

K003 Aanpassen aansluitpunten keuken volgens opgave 0,00

Middels de keukenafrekenstaat zal meerwerk verrekend worden.
 

W-Installatie

L001 Vorstvrije buitenkraan op gevel 475,00

Max. leidinglengte 10m1.  Sleutelbediend.
 

L015 Terrasput t.b.v. hemelwaterafvoer 382,00

Met RVS putdeksel.

Sanitair

S002 Toilet en badkamer casco opleveren -7.500,00

- Het laten vervallen van het sanitair en tegelwerk in de toiletruimte en 
badkamer. 

Het toilet en de badkamer wordt geheel casco opgeleverd. U maakt in dit geval
geen gebruik van het basis sanitair en basis tegelwerk van de woning.

Uitvoering:
-  afgedopte aansluitingen en elektrapunten op de posities van de basis
installatie
-  vervallen van de dorpel t.p.v. de binnendeur van de badkamer
-  vervallen van het spuitwerk op de wanden
-  het standaard spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht conform de basis

Indien u voor deze optie kiest is het niet mogelijk om sanitair en tegelwerk
bij de projectleverancier/showroom te bestellen.
Indien u kiest voor het casco laten opleveren van de toiletruimte en badkamer
dan geldt een beperkte garantie.
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E-Installatie

E010 Extra enkele wandcontactdoos 194,00

Extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Standaard hoogte en
uitvoering volgens de technische omschrijving tenzij anders aangegeven op
tekening.
 

E011 Extra dubbele wandcontact doos 200,50

Extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Standaard hoogte en
uitvoering volgens de technische omschrijving tenzij anders aangegeven op
tekening.
 

E012 Enkele wandcontactdoos op aparte groep 297,50

Dit is inclusief compleet leidingwerk en aangesloten in de meterkast.
 
Deze optie is exclusief aanpassen van de meterkast.
(standaard meterkast is uit te breiden tot 8 groepen)
 

E013 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos 200,50

Extra enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning,
exclusief schakelaar.
 

E014 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos 221,50

Extra dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitenzijde van de woning,
exclusief schakelaar.
 

E016 Enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele 
wandcontactdoos

22,00

Wijzigen van een enkele wandcontactdoos in een dubbele wandcontactdoos.
 

E018 Leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder 255,00

Leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder in de wand.
De standaard schakelaar komt daarbij te vervallen.
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E023 Perilex aansluiting 285,00

I.p.v. basis een perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken op een
aparte groep uitgevoerd in 2x230V 1-fase een perilex wandcontactdoos op 
een aparte groep bij een vermogen groter dan 7,36kW (kracht).

E024 Aansluiten wasdroger op de zolderverdieping 375,00

Elektra aansluiting t.b.v. wasdroger.
Afvoeraansluiting t.b.v. wasdroger.
Let op, voor deze aansluiting is een extra groep benodigd (zie optie E601).

E100 Verplaatsen elektra-installatiepunt (voor aanvang 
leidingwerk bouw)

25,00

Het verplaatsen van een elektra-installatiepunt in de wand (bv wandcontactdoos,
schakelaar, thermostaat e.d.). Prijs per stuk.

 

E102 Verplaatsen plafondlichtpunt incl. boren gat excl. 
centraaldoos

136,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.
Plaats nader te bepalen.
 
Prijs per stuk.
 
Wij geven geen garantie op de maatvoeringen in verband met de wapening in de
vloeren.

E200 Wandlichtpunt op bestaande schakelaar 116,00

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld op een bestaande
schakelaar (twee lichtpunten bedienen door één schakelaar). U dient een plaats
aan te geven op de tekening en u dient aan te geven op welke schakelaar deze
aangesloten dient te worden.
 

E202 Extra wandlichtpunt op extra schakelaar 169,00

Extra wandlichtpunt op een extra enkelpolige schakelaar.
U dient de plaats van het wandlichtpunt en de plaats van de schakelaar op
tekening aan te geven.
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E300 Afmonteren van loze leiding met CAT5 met RJ45 
contactdoos

136,00

Bedraden en afmonteren van een loze leiding met cat5-kabel, in ruimte
afgemonteerd met enkelvoudige RJ45 contactdoos en in de meterkast kabel
voorzien van connector.
 

E301 Loze leiding naar meterkast 127,50

Extra loze buisleiding (5/8") vanuit de meterkast naar een willekeurige
plaats. De aansluiting wordt afgewerkt met een deksel. De hoogte is standaard
30 centimeter. Opgegeven maten zijn altijd circa maten.
 

E401 Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar 116,00

U dient de plaats van het wandlichtpunt en de plaats van de schakelaar op
tekening aan te geven.

E402 Extra buitenlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar 180,00

U dient de plaats van het wandlichtpunt en de plaats van de schakelaar op 
tekening aan te geven.

E600 Extra aardlekschakelaar (2-polig) in de meterkast 369,00

Extra aardlekschakelaar in de meterkast, exclusief de te plaatsen groepen. In
de standaard elektrakast zijn 8 groepen in gebruik verdeeld over 3
aardlekschakelaars, namelijk 3 lichtgroepen, 1x tbv wasmaschine,  1x tbv
kookplaat, 1x tbv vaatwasser, 1x tbv oven/magnetron en 1x tbv PV-panelen.
Uitbreiding boven de 12 groepen (13 t/m 16 groepen) verplicht tot het
aanbrengen van extra 4e aardlekschakelaar en een extra (lege) verdeler. NB
Optie is exclusief extra groepen.

E601 Extra groep in de meterkast 300,00

Op de derde aardlekschakelaar kunnen nog 4 groepen worden toegevoegd.
Indien u kiest voor optie E024 (wasdroger) bent u één extra groep benodigd.

Kosten per groep.
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Z002 Zonwering, alleen elektra (geschikt voor 
afstandsbediening)

116,00

Voeding t.b.v. zonwering aanwezig in een inbouwdoos links/rechts hoog geplaatst
naast het betreffende raam en afgesloten met een blinddeksel.
Vanaf de voeding in de inbouwdoos zal een STAK-3 Hirschmann aansluitsnoer
met constante voeding naar buiten lopen waarop rechtsstreeks de screen 
aangesloten kan worden.
 

Gelieve het totaalbedrag van het door u op deze meer- en minderwerk lijst aangekruiste meer- 
en
minderwerk in te vullen

Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

Algemene voorwaarden

Alle kopersopties worden u aangeboden inclusief BTW.

- De prijzen van de kopersopties zijn vast en niet onderhandelbaar.

- Gekozen kopersopties zijn definitief opdracht na ondertekening van de opdrachtbevestiging.

- Op de standaard koperskeuzelijst en offertes zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- en minderwerk van 
toepassing.

- De in opdracht gegeven kopersopties vormen een gewijzigde opdracht ten opzichte van de contractstukken 
behorende bij de aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de definitieve opdrachtbevestiging komen alle 
voorgaande offerteaanvragen, (ondertekende) offertes en communicaties over meer-/minderwerken te vervallen.

- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de contractstukken onderling (technische omschrijving en de 
verkooptekeningen) dan prevaleert de technische omschrijving.

- Indien er geconstateerd wordt dat een optie uit de meer-/minderwerkoptielijst (incl. evt. bijbehorende tekeningen) niet 
uitvoerbaar is dan prevaleren de contractstukken.

- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de meer-/minderwerkoptielijst  en bijbehorende tekeningen dan 
prevaleert de optielijst.

- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de opdrachtbevestiging met bijbehorende kopersoptietekeningen 
dan prevaleert de opdrachtbevestiging.

Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.

* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en 
minderwerk
worden geaccepteerd.
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Subtotaal

Standaard koperskeuzelijst

GTP WONING
Goossen Te Pas Bouw bv
18-11-20
Groenrijck, 14 woningen
200026

:
:
:
:

Bedrijf
Datum
Omschrijving
Projectnr.



Voor akkoord verkrijger(s) :
Bouwnummer :
Koper(s) :
Huidig adres :
Postcode/woonplaats :
Telefoonnummer privé :
Telefoonnummer mobiel :

Handtekening koper(s) :
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Standaard koperskeuzelijst

GTP WONING
Goossen Te Pas Bouw bv
18-11-20
Groenrijck, 14 woningen
200026

:
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Bedrijf
Datum
Omschrijving
Projectnr.


