
1.1.00 Pergola, appartementen met dakterras op het zuiden € 16.300,00

 Leveren en aanbrengen van een pergola op het dakterras van het appartement. De pergola zal circa 2,9
meter breed en ca. 4,8 meter lang zijn. Samengesteld uit een frame van stalen kolommen en liggers waar in
de dwarsrichting houten balken overheen aangebracht worden.

De balken hebben een onderlinge afstand van ca. 80 cm.

Uitvoering conform optietekening.

1.7.00 Wijzigen binnenindeling Offerte

 Het (ver)plaatsen van wanden of wijzigen van een binnenindeling, exclusief het eventueel
verplaatsen/aanpassen van elektra, (vloer)verwarming en binnendeuren. Het wijzigen van de binnenindeling
zal gebeuren in overleg met de kopersbegeleider. Uw wensen dienen altijd beoordeeld te worden op de
constructieve, bouwtechnische aspecten en vergunningplichten. 

S.v.p. uw wensen aangeven op de plattegrond en toevoegen.

1.8.00 Verplaatsen binnendeur en -kozijn € 45,00

 De binnendeur en het binnendeurkozijn worden verplaatst naar een gewenste positie in hetzelfde type wand.
Deze optie is exclusief het eventueel verplaatsen van een schakelaar of wandcontactdoos. Het wijzigen van
de binnenindeling zal gebeuren in overleg met de kopersbegeleider. Uw wensen dienen altijd beoordeeld te
worden op de constructieve, bouwtechnische aspecten en vergunningsplichten.

S.v.p. uw wensen aangeven op de plattegrond en toevoegen.

1.8.01 Wijzigen draairichting binnendeur excl. elektra € 45,00

 De draairichting van een binnendeur in een ruimte naar keuze wordt aangepast. Op tekening s.v.p. aangeven
welke binnendeur aangepast moet worden. Deze optie is exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar
naast de deur. Let op! De deur van het toilet en de badkamer moet naar buiten draaien.

1.8.02 Wijzigen draairichting binnendeur incl. elektra € 120,00

 De draairichting van een binnendeur in een ruimte naar keuze wordt aangepast. Op tekening s.v.p. aangeven
welke binnendeur aangepast moet worden. Deze optie is inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar
naast de deur. Let op! De deur van het toilet en de badkamer moeten naar buiten draaien.
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2.0.00 Verplaatsen aansluitpunt elektra (niet in plafond) € 75,00

 Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst. Dit
geldt voor wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars, cai- en telaansluitingen en loze leidingen. NB: Indien
niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

S.v.p. de nieuwe plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.0.01 Verplaatsen van een plafondlichtpunt € 95,00

 Het plafondlichtpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst
(exclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar).

S.v.p. de nieuwe plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.0.02 Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep € 125,00

 Een extra enkele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Wandcontactdoos wordt
aangebracht op een bestaande groep. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige
wandcontactdozen in de gekozen ruimte. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit
de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.0.03 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep € 265,00

 Een extra enkele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Wandcontactdoos wordt
aangebracht op een aparte groep. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige
wandcontactdozen in de gekozen ruimte. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit
de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

In de meterkast zitten een standaard aantal groepen. Mogelijk zal er door keuze van deze optie een
uitbreiding van de meterkast noodzakelijk zijn. Deze kosten worden aan u doorberekend. De elektricien zal
een totaalberekening maken om dit vast te kunnen stellen.

2.0.04 Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep € 195,00

 Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Wandcontactdoos wordt
aangebracht op een bestaande groep. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige
wandcontactdozen in de gekozen ruimte. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit
de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.0.05 Dubbele wandcontactdoos i.p.v. standaard enkel € 70,00

 Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een standaard enkele wandcontactdoos. De
wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos blijft op
de standaard hoogte. 

S.v.p. de betreffende wandcontactdoos aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.0.06 Extra enkele wandcontactdoos met schakelaar € 195,00

 Een extra enkele wandcontactdoos, geschakeld op een aparte schakelaar, wordt in een ruimte naar keuze
aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen
ruimte. De hoogte van de schakelaar is conform de hoogte van de overige schakelaars in de gekozen
ruimte. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven. De
wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen. 

2.0.08 Extra dubbele wandcontactdoos type opbouw in de meterkast € 145,00

 Een extra dubbele wandcontactdoos, type opbouw, wordt aangebracht in de meterkast nabij de groepenkast.
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2.0.20 Extra enkele vloercontactdoos € 310,00

 Het aanbrengen van een extra enkele vloercontactdoos op een door u aan te geven positie op tekening. Er
wordt een opening in de dekvloer gemaakt, waar de vloercontactdoos los in ligt. Op deze manier kunt u de
vloercontactdoos op gelijke hoogte aan de vloerbedekking plaatsen. Deze vloercontactdoos wordt
aangesloten op een bestaande groep in de meterkast. 

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.1.00 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 120,00

 Een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. 

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen. 

De verdiepingsvloer in uw woning (oftewel het plafond) is een zogenaamde kanaalplaatvloer. Door de
openingen ("kanalen") loopt al het leidingwerk en dus ook de elektraleidingen t.b.v. een lichtpunt in het
plafond. Elektraleidingen kunnen alleen door deze kanalen lopen, vandaar dat de door u opgegeven
maatvoering een marge heeft van circa 10 cm. We kunnen namelijk geen lichtpunt aanbrengen op het plafond
"tussen" de kanalen.

2.1.01 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar € 190,00

 Een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte
van de schakelaar wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de betreffende ruimte.

S.v.p. de plaats van de schakelaar en het plafondlichtpunt met maatvoering aangeven op de plattegrond en
toevoegen. 

De verdiepingsvloer in uw woning (oftewel het plafond) is een zogenaamde kanaalplaatvloer. Door de
openingen ("kanalen") loopt al het leidingwerk en dus ook de elektraleidingen t.b.v. een lichtpunt in het
plafond. Elektraleidingen kunnen alleen door deze kanalen lopen, vandaar dat de door u opgegeven
maatvoering een marge heeft van circa 10 cm. We kunnen namelijk geen lichtpunt aanbrengen op het plafond
"tussen" de kanalen.

2.1.02 Extra plafondlichtpunt op wisselschakelaar € 245,00

 Een extra plafondlichtpunt op een wisselschakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. Hiermee is
het plafondlichtpunt aan en uit te schakelen vanaf twee door u aan te wijzen posities. De hoogte van de
schakelaar wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de betreffende ruimte.

S.v.p. de plaats van de schakelaars en het plafondlichtpunt met maatvoering aangeven op de plattegrond en
toevoegen. 

De verdiepingsvloer in uw woning (oftewel het plafond) is een zogenaamde kanaalplaatvloer. Door de
openingen ("kanalen") loopt al het leidingwerk en dus ook de elektraleidingen t.b.v. een lichtpunt in het
plafond. Elektraleidingen kunnen alleen door deze kanalen lopen, vandaar dat de door u opgegeven
maatvoering een marge heeft van circa 10 cm. We kunnen namelijk geen lichtpunt aanbrengen op het plafond
"tussen" de kanalen.

2.1.05 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 130,00

 Een wandlichtpunt (hoogte circa 180 cm) op een bestaande schakelaar wordt in een ruimte naar keuze
aangebracht. 

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.   

2.1.06 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar € 200,00

 Een extra wandlichtpunt (hoogte circa 180 cm) op een aparte schakelaar wordt in een ruimte naar keuze
aangebracht. De hoogte van de schakelaar wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de
betreffende ruimte.

S.v.p. de plaats van de schakelaar en het wandlichtpunt met maatvoering aangeven op de plattegrond
en toevoegen.   
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2.1.07 Extra wandlichtpunt op wisselschakelaar € 255,00

 Een extra wandlichtpunt (hoogte circa 180 cm) op wisselschakelaar wordt in een ruimte naar keuze
aangebracht. Het wandlichtpunt is aan en uit te schakelen vanaf twee door u aan te geven posities. De hoogte
van de schakelaars wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de betreffende ruimte.

S.v.p. de plaats van de schakelaars en het wandlichtpunt met maatvoering aangeven op de plattegrond
en toevoegen. 

2.2.00 Wisselschakelaar i.p.v. enkelpolige schakelaar € 120,00

 Het aanbrengen van een extra schakelaar op een bestaand lichtpunt. Door het aanbrengen van de extra
schakelaar is het lichtpunt vanaf twee posities aan en uit te schakelen door een zogenaamde
wisselschakelaar. De hoogte van de schakelaars wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de
betreffende ruimte.

S.v.p. de plaats van de schakelaar met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.2.01 Schakelbare wandcontactdoos op nieuwe schakelaar € 135,00

 Het aanbrengen van een extra schakelaar waarmee u een bestaande wandcontactdoos kunt bedienen
(rechten van de dubbele wandcontactdoos). Hiermee kunt u bijvoorbeeld een vloerlamp in de woonkamer
bedienen. De hoogte van de schakelaar wordt uitgevoerd conform de overige schakelaars in de betreffende
ruimte.

S.v.p. de positie van de schakelaar en de betreffende wandcontactdoos met maatvoering aangeven op de
plattegrond en toevoegen.

2.2.02 Schakelbare wandcontactdoos op bestaande schakelaar € 65,00

 Het schakelbaar maken van een bestaande wandcontactdoos op een bestaande schakelaar (rechter van de
dubbele wandcontactdoos). Hiermee kunt u bijvoorbeeld een vloerlamp in de woonkamer bedienen.

S.v.p. de betreffende schakelaar en wandcontactdoos aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.2.04 Schakelaar vervangen door universele dimmer € 205,00

 Een enkele lichtschakelaar wordt vervangen door een universele dimmer. 
Let op: controleer altijd goed of de gewenste verlichting dimbaar is via een dimmer. Ondanks dat het een
universele dimmer betreft is dit niet altijd het geval bij alle verlichting.

S.v.p. de betreffende lichtschakelaar aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.00 Extra loze leiding vanuit de meterkast € 115,00

 Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze
aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. De
hoogte van de loze leiding is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos
van de loze leiding een afdekkapje aangebracht. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering
vanuit de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.01 Extra loze leiding van punt A naar punt B € 115,00

 Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf een punt in de ruimte naar een ander punt in de
ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. De hoogte van de loze
leiding is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding
een afdekkapje aangebracht. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer
aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.
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2.3.20 Bedraden loze leiding voor televisie (CAI) € 135,00

 Een loze leiding wordt met CAI-bekabeling bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze afgemonteerd. De CAI-
aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast, zodat u eventueel nog een versterker kunt laten
aanbrengen. Let op! Deze optie is alleen mogelijk op een reeds aanwezige loze leiding.

S.v.p. de leiding aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.22 Bedraden loze leiding met data-bekabeling CAT6 € 155,00

 Een loze leiding wordt met een DATA-bekabeling CAT 6 bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze
afgemonteerd als enkelvoudige aansluiting. De DATA-aansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast. Let
op! Deze optie is alleen mogelijk op een bestaande loze leiding.

S.v.p. de leiding aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.23 Bedraden van een loze leiding telefoon € 120,00

 Een loze leiding wordt met telefoonbekabeling bedraad. Aan de kamerzijde wordt deze afgemonteerd. De
telefoonaansluiting wordt niet aangesloten in de meterkast, zodat u eventueel nog een huiscentrale kunt laten
aanbrengen na oplevering. Let op! Deze optie is alleen mogelijk op een reeds aanwezige loze leiding.

S.v.p. de leiding aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.40 Extra leiding voorzien van bedrading televisie (CAI) € 245,00

 Een extra bedrade CAI-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De CAI-aansluiting wordt in
de gekozen ruimte afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de CAI-aansluiting is
ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de
vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.42 Extra leiding voorzien van bedrading CAT6 € 265,00

 Een enkelvoudige CAT6-aansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De DATA-aansluiting wordt
in de gekozen ruimte afgemonteerd (UTP bedrading cat. 6), maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte
van de DATA-aansluiting is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer in de wand. NB: Indien niet op de
standaard hoogte, dan de maatvoering vanuit de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.3.43 Extra leiding voorzien van bedrading telefoon € 230,00

 Een extra bedrade telefoonaansluiting wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De telefoonaansluiting
wordt in de gekozen ruimte afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De hoogte van de
telefoonaansluiting is ca. 300 mm boven de afgewerkte vloer. NB: Indien niet op de standaard hoogte, dan de
maatvoering vanuit de vloer aangeven.

S.v.p. de plaats met maatvoering aangeven op de plattegrond en toevoegen.

2.9.05 Elektrisch laadpunt elektrische auto € 3.975,00

 Het leveren en aanbrengen van een laadpunt voor een elektrische auto. Verrekening van de verbruikte
energie gaat rechtstreeks naar de eigenaar van het laadpunt. De laadunits zijn voorzien van:
- 1 aansluiting tot 22 kW, apart benaderbaar;
- Geïntegreerde zekering;
- Energiemeter;
- Elektronische aardfoutbeveiliging;
- Temperatuursensor;
- Overstroom- en overspanning controle;
- Dynamische laad-fasebalans geïntegreerd in de laadunits;
- Wachtrijsoftware;
- RFID ontvanger.
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3.0.31 Aanpassen legplan vloerverwarming i.v.m. indelingswijziging € 160,00

 Het aanpassen van het legplan van de vloerverwarming i.v.m. een indelingswijziging. Dit is noodzakelijk
bij bijvoorbeeld een andere keukenopstelling, badkamerindeling of samengevoegde slaapkamers. De
capaciteit van de vloerverwarming blijft gelijk.

S.v.p. de gewenste zone gemaatvoerd aangeven op de plattegrond en toevoegen.

3.3.00 Draadloze schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie € 135,00

 Een extra draadloze ventilatieschakelaar wordt geleverd. Hierdoor is het mogelijk om ook vanuit bijvoorbeeld
de badkamer de mechanische ventilatie te bedienen.

Let op: als de afstand tussen de positie van de schakelaar en de ventilatie unit te groot is, kan het zijn dat deze
niet optimaal werkt.

3. Verwarming en ventilatie
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4.1.03 Extra afvoer t.b.v. droger (T-stuk) € 60,00

 Het aanbrengen van een extra afvoer op de afvoer van de wasmachine door middel van een T-stuk.

4. Loodgieterswerk
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5.0.00 Standaard sanitair badkamer Standaard

 Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer.

5.0.01 Standaard sanitair toilet Standaard

 Leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in het toilet.

5.0.02 Sanitair volgens offerte projectshowroom Offerte

 Het leveren en aanbrengen van het sanitair conform offerte projectshowroom d.d. .... en tekening d.d. ...

5.1.00 Standaard tegelwerk badkamer Standaard

 Het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk in de badkamer.

5.1.01 Standaard tegelwerk toilet Standaard

 Het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk in het toilet.

5.1.02 Tegelwerk volgens offerte projectshowroom Offerte

 Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform offerte projectshowroom d.d. .... en tekening d.d. ...

5.3.01 Casco badkamer, woning Offerte

 De badkamer wordt casco opgeleverd.

Het laten vervallen van het standaard sanitair en de wand- en vloertegels in de badkamer. Het leidingwerk
wordt op de standaard posities aangebracht en afgedopt.
Ook komt de dorpel te vervallen en wordt de dekvloer niet aangebracht. Het
inbouwreservoir en de wanden van de leidingkoker komen eveneens te vervallen. De vloerverwarming,
elektrische radiator en plafondafwerking worden wel aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt
(ruw opgeleverd).

De garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen. Er is een
gelimiteerde garantie van toepassing verklaard.

Optie is alleen van toepassing voor de woningen.

5.3.02 Casco toilet, woning Offerte

 Het toilet wordt casco opgeleverd.

Het laten vervallen van het standaard sanitair en de wand- en vloertegels in het toilet. Het leidingwerk wordt
op de standaard posities aangebracht en afgedopt.
Ook komt de dorpel te vervallen. Het inbouwreservoir komt eveneens te vervallen. De plafondafwerking en de
dekvloer worden wel aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt (ruw opgeleverd).

De garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen. Er is een
gelimiteerde garantie van toepassing verklaard.

Optie is alleen van toepassing voor de woningen.

5. Sanitair en tegelwerk
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7.0.00 Standaard keukenopstelling Standaard

 Het aanbrengen van de standaard keukenopstelling.

7.0.01 Keuken conform offerte project showroom Offerte

 Het aanbrengen van een keuken conform offerte van de projectshowroom d.d. .... en tekening d.d. ...
Onder de keukenblokken en eventueel het kookeiland wordt geen vloerverwarming aangebracht.

7.1.00.1 Vervallen standaard keuken: bnr 3, 4, 9 t/m 11, 16 t/m 18, 23 t/m 25, 30, 42 t/m 54 € -2.965,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt zoals aangegeven
op de verkooptekeningen (niet onder keukenblok). De waterleidingen en de afvoer worden op de standaard
plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.

De SWK garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.

7.1.00.2 Vervallen standaard keuken: bnr 1, 2 € -3.388,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt zoals aangegeven
op de verkooptekeningen (niet onder keukenblok). De waterleidingen en de afvoer worden op de standaard
plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.

De SWK garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.

7.1.00.3 Vervallen standaard keuken: bnr 5, 6, 55 t/m 63 € -3.812,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt zoals aangegeven
op de verkooptekeningen (niet onder keukenblok). De waterleidingen en de afvoer worden op de standaard
plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.

De SWK garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.

7.1.00.4 Vervallen standaard keuken: bnr 7, 8, 12 t/m 15, 19, 21, 22, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38 € -4.235,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt zoals aangegeven
op de verkooptekeningen (niet onder keukenblok). De waterleidingen en de afvoer worden op de standaard
plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.

De SWK garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.
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7.1.00.5 Vervallen standaard keuken: bnr 20, 26, 27 € -5.082,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt zoals aangegeven
op de verkooptekeningen (niet onder keukenblok). De waterleidingen en de afvoer worden op de standaard
plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.

De SWK garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.

7.1.00.6 Vervallen standaard keuken: bnr 32, 35 € -5.929,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt zoals aangegeven
op de verkooptekeningen (niet onder keukenblok). De waterleidingen en de afvoer worden op de standaard
plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.

De SWK garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.

7.1.00.7 Vervallen standaard keuken: bnr 36, 39, 40 € -6.776,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt zoals aangegeven
op de verkooptekeningen (niet onder keukenblok). De waterleidingen en de afvoer worden op de standaard
plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.

De SWK garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.

7.1.00.8 Vervallen standaard keuken: bnr 41 € -12.705,00

 Het laten vervallen van de standaard keukenopstelling. Het leidingwerk wordt op de standaard plaats
(conform verkooptekening en standaard 0-tekening) aangebracht. De vloerverwarming ligt zoals aangegeven
op de verkooptekeningen (niet onder keukenblok). De waterleidingen en de afvoer worden op de standaard
plaats afgedopt opgeleverd. Elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd.

De SWK garantielimitering is hierbij van toepassing verklaard.

Indien u het leidingwerk van de keuken toch wilt laten verplaatsen, dan is dit mogelijk via optie "aanpassen
leidingwerk keuken". Let op! U dient hierbij ruim voor sluitingsdata een technische keukentekening aan te
leveren aan uw kopersbegeleider. De technische keukentekening dient de juiste informatie te bevatten. Kijk
hiervoor bij uw verkoopstukken in de 'toelichting koperskeuzetraject'.
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7.1.01 Aanpassen leidingwerk keuken via derden Offerte

 Indien u geen gebruik maakt van de projectshowroom is het mogelijk de installatie van uw keuken te wijzigen.
Hierdoor kan uw keuken na de oplevering zonder ingrijpende werkzaamheden door derden geplaatst worden.

De keukeninstallatie wordt aangepast naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens. Om dit voor u te
kunnen verzorgen dient u de volgende onderdelen aan ons aan te leveren:
- Een duidelijke tekening (zowel een plattegrond als wandaanzichten) waarop staat vermeld welke
onderdelen wij voor u dienen te verzorgen.
- De onderdelen op deze tekening zijn zowel in horizontale als verticale richting gemaatvoerd, de hoogte is
minimaal 300 mm boven de afgewerkte vloer.
- Een omschrijving van de aansluitpunten met onder andere de aansluitwaarden (in kW) van de
keukenapparatuur.

Indien uw aanvraag niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om
uw verzoek af te wijzen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de
door u aangeleverde stukken. De tekeningen van uw keukenleverancier worden door ons voorzien van alle
benodigde maatvoeringen. Wij dragen zorg voor het verstrekken van de gegevens aan alle betrokken partijen
en coördineren en controleren dat alle punten conform de tekeningen worden uitgevoerd. U ontvangt een
gespecificeerde offerte voor de aansluitpunten die eventueel verplaatst of extra aangebracht moeten worden.
Voor deze optie worden er coördinatiekosten in rekening gebracht.
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8.1.00 Wijzigen binnendeuren, -kozijnen en garnituur Offerte

 Het wijzigen van de binnendeuren, -kozijnen en garnituur conform offerte van Berkvens. U ontvangt hiervoor
een inlogcode van mijndeur.nl, waarin u een keuze kunt maken.

8. Afbouwopties
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