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KOPERSKEUZELIJST DE VIJZEL - EILAND OOSTENBURG
WATERINSTALLATIE

Prijs incl. BTW

W.01

Vergroten warmwater voorraadvat van 150 Liter naar 200 Liter
Bij de aanschaf van een bad is 200 Liter voorraadvat het minimum.

1 stuks

€

495,00

W.02

Bijplaatsen van een extra boiler van 150 Liter
Naast het standaard voorraadvat van 150 Liter wordt een 2e boiler met een
capaciteit van 150 Liter geplaatst.

1 stuks

€

2.995,00

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METERKAST:
E.01

Prijs incl. BTW

Extra aardlekschakelaar
Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, van toepassing bij
overschrijding van het maximaal aantal groepen op de standaard aanwezige
aardlekschakelaar.
NB. Optie wordt nader door de E-installateur opgegeven, na toetsing van de totale
totale uitbreiding van de installatie aan de regelgeving.

BEDRADEN LOZE LEIDINGEN:
E.26
Bedraden loze leiding CAI (coax t.b.v. televisie/radio)
Het bedraden van een loze leiding met een coax-kabel, leiding afmonteren met
een CAI-contactdoos (televisie/radio). In de meterkast wordt de bedrading
afgemonteerd met een coax-stekker.

1 stuks

€

310,00

1 stuks

€

175,00

E.27

Bedraden loze leiding DATA CAT6 (t.b.v. computer/telefoon), enkel
Het bedraden van een loze leiding met een CAT6-kabel, leiding afmonteren met
een CAT6-contactdoos (computer/telefoon) met enkele aansluiting. In de meterkast
wordt de bedrading afgemonteerd met een RJ-connector.

1 stuks

€

235,00

E.28

Bedraden loze leiding DATA CAT6 (t.b.v. computer/telefoon), dubbel
Het bedraden van een loze leiding met een CAT6-kabel, leiding afmonteren met
een CAT6-contactdoos (computer/telefoon) met dubbele aansluiting. In de meterkast
wordt de bedrading afgemonteerd met een RJ-connector.

1 stuks

€

325,00

E.42

Standaard schakelmateriaal in kleur crèmewit
Standaard schakelmateriaal in kleur crèmewit in plaats van alpine wit
(RAL 1013 i.p.v. RAL 9010).
NB. Optie alleen voor gehele woning.

1 post

op aanvraag

E.43

Alternatief schakelmateriaal
Standaard schakelmateriaal uitvoeren in een ander soort schakelmateriaal.
NB. Optie alleen voor gehele woning.

1 post

op aanvraag

E.44

Aanvulling op basis domotica systeem
Aanvullende wensen op het basis domotica systeem kunnen worden besproken
met uw kopersdviseur.

1 post

op aanvraag

E.48

Verhuisfitting
Het aanbrengen van een LED verhuisfitting op een plafondlichtpunt.

1 stuk

€

35,00

E.49

CAI versterker voor maximaal 6 aansluitpunten
Het leveren en aanbrengen van een CAI signaalversterker inclusief een
wandcontactdoos in de meterkast. Voor een goede beeldkwaliteit adviseren
wij u voor deze optie te kiezen indien het totaal aantal aansluitingen meer
dan twee bedraagt.

1 stuk

€

405,00

Pagina 2 van 3

KOPERSKEUZELIJST DE VIJZEL - EILAND OOSTENBURG
SANITAIR

Prijs incl. BTW

S.01

Standaard sanitair
Alle sanitaire ruimten worden met het standaard sanitair uitgevoerd conform de
Technische Omschrijving.

1 post

S.02

Sanitair via sanitairshowroom
1 post
Keuze sanitair via onze geselecteerde sanitairshowroom.
Verplaatsen van het standaard sanitair of een extra sanitairvoorziening is niet meer mogelijk.

KEUKEN

standaard

offerte

Prijs incl. BTW

K.01

Basis keukeninstallatie
Geen aanpassingen aan de basis keukeninstallatie.

1 post

standaard

K.02

Keukeninstallatie via onze preferred supplier
Keuze keukeninstallatie via onze preferred supplier.
Keuken wordt geleverd en aangebracht na oplevering.
Installatie aanpassing is niet meer mogelijk

1 post

offerte

K.03

Keukeninstallatie derden, installaties aanpassen
Geen aanpassingen aan de basis keukeninstallatie.
Installatie aanpassing is niet meer mogelijk

1 post

offerte

TEGELWERK

Prijs incl. BTW

T.01

Standaard tegelwerk
Alle sanitaire ruimten worden met standaard tegelwerk uitgevoerd conform
Technische Omschrijving.

1 post

standaard

T.02

Tegelwerk via tegelshowroom
Keuze tegelwerk via onze geselecteerde tegelshowroom.

1 post

offerte

BINNENDEUREN EN KOZIJNEN

Prijs incl. BTW

D.02

Wijzigen model binnendeuren en / of deurbeslag
Standaard binnendeuren en / of deurbeslag wijzigen in een model naar keuze.
Aanvullende informatie wordt nader verstrekt door de kopersadviseur.

1 post

offerte

D.04

Wijzigen draairichting binnendeur
Standaard draairichting van een binnendeur wijzigen.
NB. Optie is exclusief verplaatsen van standaard elektrapunt(en).

1 stuks

€

35,00

D.06

RVS-scharnieren i.p.v. gegalvaniseerde scharnieren
t.b.v. binnendeuren in houten montagekozijnen
Vervangen van de standaard gegalvaniseerde scharnieren (3 stuks per kozijn)
door 3 stuks RVS-scharnieren.
NB. Deze optie is uitsluitend te kiezen voor alle binnendeurkozijnen in het
gehele appartement.

1 sets

€

33,00

D.07

Wijzigen van standaard loopslot naar een dag-/nachtslot
Wijzigen van standaard loopslot (niet afsluitbaar) in binnendeuren naar een
dag-/nachtslot waardoor betreffende ruimte 2-zijdig afsluitbaar is.
Optieprijs is inclusief: extra slotgatboring en leveren / monteren sleutelrozet.
NB. Deze optie is per ruimte te kiezen waar conform technische omschrijving
een loopslot wordt toegepast.

1 stuks

€

35,00
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