
 

Niet van toepassing op pluswonen.

PRIJSLIJST INSTALLATIEWIJZIGINGEN KEUKEN 2022

Project: 25 appartementen De Heer van Beek Keuken installatie conform;

Werknummer: J2000034P O Keukentekening project showroom

Kavel: 1 tm 25 O Keukentekening DERDEN leverancier

Datum: 7-2-2022

Montage keuken

Sluitingsdatum: Zie deadline schema O Montage keuken VOOR oplevering.

O Montage keuken NA oplevering.

let op: dit betreft een prijsindicatie, definitieve prijsopgave volgt via aannemer na controle installateur. Aansluiten keuken

Aan het installatieschema ingevuld door keukenshowroom kunnen geen rechten worden ontleent. O Aansluiten door klant

O Aansluiten door keukenshowroom

VERPLAATSINGEN BASIS AANSLUITPUNTEN Totaal Aantal Totaal

O € 319,00 -           -€           

O € 372,00 -           -€           

O Verplaatsen van één bestaande of extra opgegeven elektrapunt, na deadline ruwbouw op aanvraag -           

EXTRA VOORZIENINGEN T.B.V. DE LUXE KEUKENINRICHTING Totaal Aantal Totaal

Voorzieningen electriciën:  

O Extra elektrapunt, na deadline ruwbouw op aanvraag

O Aanpassen enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos horizontaal (2 inbouwdozen) € 102,00 -€           

O Aanpassen dubbele wandcontactdoos naar drievoudige horizontale wandcontactdoos (3 inbouwdozen) € 102,00 -           -€           

O Bedraden bestaande loze leiding naar enkele wandcontactdoos € 113,00 -           -€           

O Bedraden bestaande loze leiding naar enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 267,00 -           -€           

O Extra enkele wcd op een bestaande groep.                                                                                                    € 169,00 -           -€           

O Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep € 359,00 -           -€           

O Extra dubbele wcd horizontaal (2 inbouwdoos) op een bestaande groep.                                           € 217,00 -           -€           

O Extra drievoudige horizontale wandcontactdoos (3 inbouwdozen) op een bestaande groep € 299,00 -           -€           

O Bestaande enkele of dubbele wandcontactdoos op aparte groep plaatsen € 264,00 -           -€           

O Extra contrastekker afzuigkap bij kookeiland uit het plafond € 122,00 -           -€           

O Extra enkele wcd op extra schakelaar t.b.v. verlichting, op bestaande groep € 295,00 -           -€           

O Extra wandlichtpunt op extra schakelaar, op bestaande groep € 247,00 -           -€           

O Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar, op bestaande groep € 140,00 -           -€           

O Bestaande lichtschakelaar aanpassen naar Universele dimmer 20-500W € 201,00 -           -€           

O Bestaande lichtschakelaar aanpassen naar LED dimmer 2-100va   € 241,00 -           -€           

Voorzieningen loodgieter:  

O Extra vaatwasmachine (koudwater tappunt met beluchtingskraan en afvoer) aansluiting in andere kast dan onder de gootsteen € 375,00 -           -€           

O Extra afgedopte koudwateraansluiting t.b.v. Quooker, koffiezetapparaat of amerikaanse koelkast € 170,00 -           -€           

Voorzieningen CV-installatie: 

O Verleggen vloerverwarming basis legpatroon indien de keukenopstelling wijzigt (groter, kleiner of andere posities) € 122,00 -           -€           

Overige bouwkundige voorzieningen:

-€           
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NB: De positie van de MV- ventielen in de wanden of plafond kunnen niet gewijzigd worden. 

TOTALE INSTALLATIEKOSTEN KEUKEN INCL. BTW

Verplaatsingen van alle standaard electra aansluitpunten in de keuken.                                                          

Verplaatsingen van alle standaard loodgieter aansluitpunten in de keuken, binnen dezelfde ruimte.

NB: Het wijzigen van de keukeninstallatie na de vastgestelde sluitingsdatum (deadline) is enkel mogelijk op aanvraag. Bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op het 

wijzigen van de installaties voor de vastgestelde sluitingsdatum (deadline). 

NB: Indien er wordt gekozen voor elektrische koken komt de, in de basis opgenomen gasaansluiting in de keuken automatische te vervallen. 
NB: in de hierboven genoemde prijzen zijn geen kosten opgenomen voor eventueel noodzakelijke uitbreiding van de meterkast. Indien noodzakelijk zal de kosten 

voor een extra aardlekschakelaar en/ of modulenkast aan de offerte van Jongen separaat worden aangeboden. 

NB: Bouwkundige elementen zoals een extra binnenwand worden op aanvraag berekend en zal in de offerte van Jongen separaat worden opgenomen. 

NB: Het monteren van een gaskraan chroom ½ met dop wordt standaard door aannemer aangebracht indien gas standaard conform verkoopstukken van toepassing 

Indien het meer- en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdatum (deadline) ondertekend ontvangen is, kan het betreffende meer- en 

minderwerk niet meer in opdracht genomen worden. Indien aannemer de offerte nier retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de 

woning wilt laten doorvoeren. 

Tot uitvoering van de meer- en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor opdracht door koper(s) en aannemer ondertekend is.  

Prijzen zijn inclusief (21%) BTW 

Meer- en minderwerken worden gefactureerd volgens in de koop-/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.

Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Alle meer- en minderwerken loopt uitsluitend via onze woonadviseurs. Meer- en minderwerken regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden. 

Aannemer kan het meer- en minderwerk eenzijdig annuleren. 


