
Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs incl. 
btw

Totaalprijs

Ruwbouw

Indelingswijziging

2.040.1.024 Slaapkamers samenvoegen en verplaatsen keuken (type D) O 1 € 2.195,00 € ............
Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen tot één ruime slaapkamer. Hierdoor ontstaat een
grotere woonkamer en wijzigt de positie van de keuken. De binnenwand tussen de
slaapkamers komt te vervallen. Het aanwezige elektra wordt verplaatst conform
optietekening. De deur van slaapkamer 1 komt te vervallen. De binnenwand tussen
de slaapkamer en woonkamer wordt opgeschoven ten gunste van de woonkamer. Het
leidingwerk van de hoekkeuken wordt volgens optie 0-tekening gerealiseerd. Het
afzuigpunt van de keuken wordt meeverplaatst.

2.040.1.026 Badkamer ca. 400mm vergroten (type D) O 1 € 1.225,00 € ............
De badkamer zal circa 400mm worden vergroot ten koste van de woonkamer. De
standaard aansluitingen op de wand in de badkamer worden mee verplaatst.
Inclusief extra m2 standaard wand en vloertegelwerk. Exclusief overige
wijzigingen leidingwerk/sanitair/tegels.

LET OP! Indien deze optie i.c.m. optie 2.040.1.024 wordt gekozen is er minder
opstelruimte voor een hoekkeuken.

2.040.1.028 Slaapkamers samenvoegen (type C, E, F) O 1 € 0,00 € ............
Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen tot één grote slaapkamer. De binnenwand tussen de
slaapkamers komt te vervallen. Het aanwezige elektra wordt verplaatst conform
optietekening. De lichtpunten worden gecentreerd in de ruimte en geschakeld
door middel van een schakelaar nabij de deur. De deur van slaapkamer 1 komt te
vervallen.

2.040.1.030
Slaapkamers samenvoegen en woonkamer vergroten (type 
C, E, F) O 1 € 125,00 € ............
Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen tot één grote slaapkamer en de binnenwand tussen
slaapkamer en woonkamer opschuiven richting de slaapkamer. Hierdoor ontstaat
een ruimere woonkamer. De binnenwand tussen de slaapkamers komt te vervallen.
Het aanwezige elektra wordt verplaatst conform optietekening. De lichtpunten
worden gecentreerd in de ruimte en geschakeld door middel van een schakelaar
nabij de deur. De deur van slaapkamer 1 komt te vervallen.

2.040.1.032
Slaapkamers samenvoegen en badkamer vergroten (type C, 
E, F) O 1 € 2.275,00 € ............
De badkamer vergroten en de slaapkamers samenvoegen. De binnenwand tussen de
slaapkamers vervalt. Het aanwezige elektra wordt verplaatst. De lichtpunten
worden gecentreerd in de ruimte en geschakeld door middel van een schakelaar
nabij de deur. De deur van slaapkamer 1 komt te vervallen. De standaard
aansluitingen op de wand in de badkamer worden mee verplaatst. Inclusief extra
m2 standaard wand en vloertegelwerk. Exclusief overige wijzigingen aan
leidingwerk/sanitair/tegels. Uitvoering conform optietekening.

Hoewel uw woning als een complete woning zal worden opgeleverd, kunnen wij ons voorstellen dat u een aantal zaken 
naar eigen wens zou willen wijzigen. Hiervoor hebben wij onderstaande optielijst opgesteld. Verzoeken voor wijzigingen, 
niet vermeld op deze lijst, kunt u tijdens het gesprek met de woonadviseur kenbaar maken. Hiervoor word vervolgens 
een offerte op maat gemaakt. Voor een soepel verloop van het bouwproces zijn sluitingsdata (uiterste inleverdata) voor 
de optielijsten vastgesteld. Na de aangegeven sluitingsdata worden geen wijzigingen meer in behandeling genomen.
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2.040.1.034 Slaapkamer 2 wijzigen in inloopkast (type C, E, F, D) O 1 € 0,00 € ............
Het creëren van een mogelijkheid voor een inloopkast door middel van een
sparing tussen slaapkamer 1 en 2. De deur naar slaapkamer 2 komt te vervallen
en wordt dicht gezet. In de binnenwand tussen de slaapkamers wordt een sparing
aangebracht zodat er een doorloop wordt gecreëerd van ca. 1500mm. Het aanwezige
elektra wordt waar nodig verplaatst. De lichtpunten worden gecentreerd in de
ruimte en geschakeld door middel van een schakelaar nabij de deur. Uitvoering
conform optietekening.

2.040.1.040 Badkamer ca. 600mm vergroten (type C, E, F) O 1 € 1.435,00 € ............
De badkamer met circa 600mm vergroten ten koste van slaapkamer 1. De standaard
aansluitingen op de wand in de slaapkamer en badkamer worden mee verplaatst.
Inclusief extra m2 standaard wand en vloertegelwerk. Exclusief overige
wijzigingen leidingwerk/sanitair/tegels.

2.040.1.042 Slaapkamerindeling wijzigen (type D) O 1 € 785,00 € ............
Het wijzigen van de indeling van de slaapkamers van het appartement. De
hoofdslaapkamer en slaapkamer 2 worden omgewisseld. De wand tussen slaapkamer 1
en 2 verplaatst. De hoofdslaapkamer wordt tegen de woningscheidende wand aan
gepositioneerd en slaapkamer 2 tegen de binnenwand van de woonkamer/keuken. Het
aanwezige elektra wordt meeverplaatst conform optietekening.

Keuken

2.060.1.002
Aanpassen keukeninstallatie via projectshowroom 
Voortman O 1 € 0,00 € ............
Aanpassen van het leidingwerk in de keuken conform de door de projectshowroom
aan te leveren installatietekening(en) van de keuken. Deze optie dient u te
kiezen indien u gebruik maakt van een keuken via de projectshowroom.
Het standaard aanwezige leidingwerk wordt kostenloos verplaatst binnen de
standaard keukenopstelling. Extra benodigde aansluitpunten worden tegen
meerwerk aangebracht. U ontvangt van de projectshowroom een offerte op maat
voor de noodzakelijke aanpassingen van het leidingwerk.
Het leidingwerk wordt voor oplevering door Reinbouw aangepast en de meerkosten
met u verrekend via de opdrachtbevestiging van het meerwerk. De aanschafprijs
van de keuken wordt door de keukenleverancier met u verrekend en de keuken
wordt na oplevering geplaatst.

Bij uitwerking van de technische installatie van uw woning kan door de
installateur (aan de hand van de totaal gekozen meerwerkopties) geconstateerd
worden dat de standaard installatie in de meterkast niet toereikend is. De
benodigde aanpassing van de meterkast zal dan aan u worden doorberekend.
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2.060.1.004 Aanpassen keukeninstallatie via eigen showroom O 1 € 500,00 € ............
Aanpassen van de keukeninstallatie conform het door u aangeleverde
leidingschema van een keuken door een showroom naar eigen keuze. Indien u bij
de projectshowroom niet slaagt, kunt u uw keuken bij een andere showroom
uitzoeken.
Reinbouw coördineert de installatie- en/of bouwkundige aanpassingen die
eventueel uit de keukenopstelling voortvloeien. Hiervoor worden
coördinatiekosten à € 500,- incl. btw bij u in rekening gebracht.
Aanvullend worden de meerkosten met betrekking tot het aanpassen van het
standaard aanwezige leidingwerk en het extra installatiewerk bij u in rekening
gebracht. U ontvangt hiervoor van ons een offerte op maat. De keuken, de
apparatuur en eventueel tegelwerk kunt na oplevering in uw woning aan (laten)
brengen door de partij van uw keuze.

Wij verzoeken u voor de sluitingsdatum een goed leidingschema aan ons toe te
sturen. Een goed leidingschema is voorzien van duidelijke maatvoering vanaf
vaste wanden, alle benodigde aansluitpunten inclusief de aansluitwaarden van
apparatuur. Vergeet eventuele huishoudelijke wandcontactdozen boven het
aanrechtblad niet aan te geven!
Wij kunnen het meerwerk van de aanpassingen aan de installatie en / of
bouwkundige werkzaamheden aan u opgeven en laten uitvoeren tijdens de bouw.

Bij uitwerking van de technische installatie van uw woning kan door de
installateur (aan de hand van de totaal gekozen meerwerkopties) geconstateerd
worden dat de standaard installatie in de meterkast niet toereikend is. De
benodigde aanpassing van de meterkast zal dan aan u worden doorberekend.

Sanitair

2.070.1.000 Sanitair conform offerte projectshowroom Plieger O 1 € 0,00 € ............
Leveren en aanbrengen sanitair toilet en badkamer conform offerte
projectshowroom. De opdracht voor de offerte dient voor de sluitingsdatum bij
Reinbouw binnen te zijn. Na sluitingsdatum worden er geen wijzigingen meer
aangenomen.

Tegels

2.080.1.000 Tegelwerk conform offerte projectshowroom Plieger O 1 € 0,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in het toilet en de badkamer conform
offerte projectshowroom. De opdracht voor de offerte dient voor de
sluitingsdatum bij ons binnen te zijn. Na de sluitingsdatum worden geen
wijzigingen meer in behandeling genomen.

Elektra

2.090.1.002 Verplaatsen elektrapunt O ...... € 75,00 € ............
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt, wandlichtpunt, wandcontactdoos,
schakelaar of loze leiding in de betreffende ruimte. Plaats door koper aan te
geven op een verkoopplattegrond. Positie en maatvoering onder voorbehoud
technische uitvoering.
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2.090.1.004 Extra loze leiding O ...... € 170,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (starre buis) vanaf de meterkast
naar een door de koper op te geven positie. De loze leiding heeft een diameter
van 19 mm en is voorzien van een controledraad. De loze leiding wordt
afgemonteerd op hoogte conform technische omschrijving, met een inbouwdoos en
blindplaat op de wand. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische
uitvoering.

2.090.1.006 Extra enkele wandcontactdoos O ...... € 160,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande
eindgroep. Positie door koper aan te geven op de verkoopplattegrond. Positie en
maatafwijkingen onder voorbehoud technische uitvoering.

2.090.1.008 Extra dubbele wandcontactdoos O ...... € 185,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een
bestaande eindgroep. Positie door koper aan te geven op de verkoopplattegrond.
Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.

2.090.1.010 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep O ...... € 315,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte
eindgroep voor apparatuur met groot vermogen. Positie door koper aan te geven
op de verkoopplattegrond. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische
uitvoering.

2.090.1.017 Extra dubbele wandcontactdoos opbouw meterkast O ...... € 130,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een dubbele opbouw wandcontactdoos op een
bestaande eindgroep in de meterkast.

2.090.1.018 Geschakelde wandcontactdoos O ...... € 210,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos en schakelaar om deze
spanningsloos te kunnen maken. Plaats door koper aan te geven op de
verkoopplattegrond. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische
uitvoering.

2.090.1.020 Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren O ...... € 60,00 € ............
Een standaard enkele wandcontactdoos (niet op aparte groep) uitvoeren als
dubbele horizontale wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.

2.090.1.028 Extra plafondlichtpunt met schakelaar O ...... € 240,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in een betonplafond op
een aparte schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te
worden aangegeven. De positie is onder voorbehoud van de definitieve
vloerplaatindeling, maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.030 Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar O ...... € 145,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in een betonplafond op
een bestaande schakelaar. Het lichtpunt is gelijk geschakeld met het reeds
aanwezige plafondlichtpunt. De positie dient door de koper op verkooptekening
te worden aangegeven. De positie is onder voorbehoud van de definitieve
vloerplaatindeling, maatafwijkingen voorbehouden.

2.090.1.032 Extra wandlichtpunt met schakelaar O ...... € 195,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een aparte
schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te worden
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aangegeven. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering. 

2.090.1.034 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar O ...... € 110,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande
schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te worden
aangegeven. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering. 

2.090.1.036 Universele dimmer tot 100 Watt O ...... € 270,00 € ............
Standaard schakelaar wijzigen in een universele dimmer (max. 100W). Positie
door koper aan te geven.

2.090.1.044 Bewegingsmelder in plaats van schakelaar O ...... € 295,00 € ............
De standaard lichtschakelaar in de ruimte vervangen door een bewegingsmelder.
Het licht wordt zo automatisch geschakeld indien er activiteit in de ruimte
plaats vindt. De positie blijft gehandhaafd.

2.090.1.050 Aanbrengen van een vaste voeding tbv toekomstig screen O ...... € 155,00 € ............
Het aanbrengen van een vaste voeding (niet afgemonteerd) vanaf de centraaldoos
eindigend boven het kozijn in de buitengevel.

2.090.1.066 Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar O ...... € 225,00 € ............
Standaard schakelaar uitvoeren als wisselschakelaar, zodat u een lichtpunt op
twee posities kunt bedienen. Een tweede schakelaar wordt op een door u aan te
geven positie toegevoegd. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische
uitvoering.

Techniek

2.120.1.010 CO2 gestuurde ventilatie in slaapkamer 2 O 1 € 620,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van CO2 gestuurde ventilatie in slaapkamer 2. Sensor
gestuurd ventileren is de meest energiezuinige en comfortabele wijze van
natuurlijk ventileren. Door het exact afstemmen van de hoeveelheid ventilatie
op de vraag levert dit systeem een aanzienlijke energiebesparing op. Het is ook
een hele gemakkelijke manier om een goede luchtkwaliteit in uw woning te
behouden. U hoeft er namelijk zelf niets aan te doen. Het werkt volledig
automatisch. In alle verblijfsruimten (keuken, woonkamer en slaapkamers) wordt
een CO2 sensor gemonteerd. De sensor meet de luchtkwaliteit. Zodra de
luchtkwaliteit onvoldoende is (te hoge CO2 concentratie) wordt dit door de
sensor doorgegeven aan de ventilator. Het systeem zorgt automatisch voor een
gezonde binnenlucht. Dit heeft als voordeel dat indien u meer (of minder) wilt
ventileren u dat altijd handmatig kunt regelen.
Let op: Deze optie is niet van toepassing bij type A en B

2.120.1.016 Fijnstoffilter in WTW-toestel O 1 € 80,00 € ............
Het extra leveren van een F7-fijnstoffilter voor in het WTW-toestel.

Het F7-fijnstoffilter verwijdert 99% van de allerkleinste stofdeeltjes,
waaronder pollen, uitwerpselen van huisstofmijt, stuifmeel, sporen, haren,
zand, textieldraden en cementstof. Het filter wordt toegepast wanneer er sprake
is van matige tot hoge stofbelasting. Het F7-filter is uitermate geschikt voor
mensen met allergieen. Het vervangende filter wordt bij oplevering los geleverd.
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2.120.1.018 Koolstoffilter in WTW-toestel O 1 € 125,00 € ............
Het extra leveren van een koolstoffilter voor in het WTW-toestel.

Het koolstoffilter (carbon) filtert chemische verontreinigingen en geuren uit
de lucht van bijvoorbeeld open haarden, houtkachels en in omgevingen dichtbij
industrie. Het filter is zeer effectief tegen stikstofoxiden (NOx) en
zwaveldioxide (SO2). Het koolstoffilter heeft filterklasse ISO ePM2,5 (M5). Het
vervangende filter wordt bij oplevering los geleverd.

2.120.1.022
Leveren van een extra set standaard filters voor WTW-
toestel O 1 € 45,00 € ............
Het leveren van een extra set standaard filters voor het WTW-toestel.

Het WTW-toestel wordt standaard met een G4-filter geleverd. Het filter
verwijdert 95% van de stofdeeltjes, waaronder stuifmeel, sporen, haren, zand en
textieldraden en wordt toegepast onder omstandigheden met normale
stofbelasting. Omdat tijdens de bouw van de woning al veel stof zich heeft
verzameld in het filter kunt u het beste de filters direct na de eigen
werkzaamheden van de woning vervangen.

Buitenzijde

2.130.1.000 Vorstvrije buitenkraan O 1 € 695,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan met automatische
terugloop. Afgemonteerd op ca. 500+ vloer. Positie onder voorbehoud technische
uitvoering.
Deze optie is alleen van toepassing voor de appartementen op de begane grond!

2.130.1.012
Spatwaterdichte geschakelde enkele wandcontactdoos 
buitengevel O ...... € 250,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een enkele, geschakelde, spatwaterdichte, grijze
opbouw wandcontactdoos aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt op 650+
vloer geplaatst en is geschakeld met een schakelaar nabij de achtergevel.
Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.130.1.014
Spatwaterdichte geschakelde dubbele wandcontactdoos 
buitengevel O ...... € 270,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een dubbele, geschakelde, spatwaterdichte, grijze
opbouw wandcontactdoos aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt op 650+
vloer geplaatst en is geschakeld met een schakelaar nabij de achtergevel.
Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

2.130.1.032A
Woonkamer/keuken + slaapkamer voorzien van screens, 
totaal 5st. (type A) O 1 € 5.250,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van elektrische screens, Proscreen ZIP, bij de
woonkamer, keuken en slaapkamer raamkozijnen. De screens zijn geschikt voor
toepassing op grote hoogtes, windbestendig tot windkracht 9. Optimale
lichtwering zonder lichtspleten. Ook te gebruiken als insectenwering. Kleur en
type zoals vast gesteld in het huishoudelijk reglement: Doeksoort Satiné 5500,
kleurnummer 1006 (zand/brons).
Inclusief een Somfy 10-kanaals afstandbediening.
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2.130.1.032B
Woonkamer/keuken + slaapkamer voorzien van screens, 
totaal 2st. (type B) O 1 € 2.170,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van elektrische screens, Proscreen ZIP, bij de
woonkamer, keuken en slaapkamer raamkozijnen. De screens zijn geschikt voor
toepassing op grote hoogtes, windbestendig tot windkracht 9. Optimale
lichtwering zonder lichtspleten. Ook te gebruiken als insectenwering. Kleur en
type zoals vast gesteld in het huishoudelijk reglement: Doeksoort Satiné 5500,
kleurnummer 1006 (zand/brons).
Inclusief een Somfy 10-kanaals afstandbediening.

2.130.1.032C
Woonkamer/keuken + slaapkamers voorzien van screens, 
totaal 3st. (type C) O 1 € 3.195,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van elektrische screens, Proscreen ZIP, bij de
woonkamer, keuken en slaapkamer raamkozijnen. De screens zijn geschikt voor
toepassing op grote hoogtes, windbestendig tot windkracht 9. Optimale
lichtwering zonder lichtspleten. Ook te gebruiken als insectenwering. Kleur en
type zoals vast gesteld in het huishoudelijk reglement: Doeksoort Satiné 5500,
kleurnummer 1006 (zand/brons).
Inclusief een Somfy 10-kanaals afstandbediening.

2.130.1.032D
Woonkamer/keuken voorzien van screens, totaal 2st. (type 
D) O 1 € 2.170,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van elektrische screens, Proscreen ZIP, bij de
woonkamer, keuken en slaapkamer raamkozijnen. De screens zijn geschikt voor
toepassing op grote hoogtes, windbestendig tot windkracht 9. Optimale
lichtwering zonder lichtspleten. Ook te gebruiken als insectenwering. Kleur en
type zoals vast gesteld in het huishoudelijk reglement: Doeksoort Satiné 5500,
kleurnummer 1006 (zand/brons).
Inclusief een Somfy 10-kanaals afstandbediening.

2.130.1.032E-F
Woonkamer/keuken + slaapkamers voorzien van screens, 
totaal 6st. (type E, F) O 1 € 6.275,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van elektrische screens, Proscreen ZIP, bij de
woonkamer, keuken en slaapkamer raamkozijnen. De screens zijn geschikt voor
toepassing op grote hoogtes, windbestendig tot windkracht 9. Optimale
lichtwering zonder lichtspleten. Ook te gebruiken als insectenwering. Kleur en
type zoals vast gesteld in het huishoudelijk reglement: Doeksoort Satiné 5500,
kleurnummer 1006 (zand/brons).
Inclusief een Somfy 10-kanaals afstandbediening.

2.130.1.034 Woonkamer deur balkon/terras voorzien van screen O 1 € 1.025,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van een elektrisch screen, Proscreen ZIP, bij de deur
in de woonkamer. De screens zijn geschikt voor toepassing op grote hoogtes,
windbestendig tot windkracht 9. Optimale lichtwering zonder lichtspleten. Ook
te gebruiken als insectenwering. Kleur en type zoals vast gesteld in het
huishoudelijk reglement: Doeksoort Satiné 5500, kleurnummer 1006 (zand/brons).

2.130.1.034D Noordgevel voorzien van screens, totaal 4st. (type D)  O 1 € 4.120,00 € ............
Het leveren en aanbrengen van elektrische screens, Proscreen ZIP, bij de
noordagevel van het appartement. De screens zijn geschikt voor toepassing op
grote hoogtes, windbestendig tot windkracht 9. Optimale lichtwering zonder
lichtspleten. Ook te gebruiken als insectenwering. Kleur en type zoals vast
gesteld in het huishoudelijk reglement: Doeksoort Satiné 5500, kleurnummer 1006
(zand/brons).
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Keuken

3.060.1.000 Standaard aansluitpunten keuken conform 0-tekening O 1 € 0,00 € ............
Het aanbrengen van de standaard keukeninstallatiepunten op de standaard
posities conform verkoopdocumentatie en 0-tekening keuken.

Sanitair

3.070.1.002 Standaard uitvoering sanitair toilet O 1 € 0,00 € ............
Het sanitair in het toilet uitvoeren conform verkooptekening, 0-tekening en
technische omschrijving.

3.070.1.004 Standaard uitvoering sanitair badkamer O 1 € 0,00 € ............
Het sanitair in de badkamer uitvoeren conform verkooptekening, 0-tekening en
technische omschrijving.

Tegels

3.080.1.002 Standaard uitvoering tegelwerk toilet O 1 € 0,00 € ............
Het tegelwerk in het toilet uitvoeren conform verkooptekening, 0-tekening en
technische omschrijving.

3.080.1.004 Standaard uitvoering tegelwerk badkamer O 1 € 0,00 € ............
Het tegelwerk in de badkamer uitvoeren conform verkooptekening, 0-tekening en
technische omschrijving.

Elektra

3.090.1.002
Loze leiding wijzigen in afgemonteerde antenne 
wandcontactdoos (CAI) O ...... € 210,00 € ............
Een loze leiding vervangen door een bedrade en afgemonteerde
antennewandcontactdoos incl. aansluiten in de meterkast. Positie onder
voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.
Na afmontage kan de bedrading niet meer vervangen worden.

3.090.1.003
Loze leiding wijzigen in afgemonteerde data 
wandcontactdoos rj45 cat5E O ...... € 235,00 € ............
Een loze leiding vervangen door een bedrade en afgemonteerde UTP-leiding cat5E
met een enkelvoudige utp data wandcontactdoos RJ45. Positie onder voorbehoud
technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden. Na afmontage kan de
bedrading niet meer vervangen worden.

3.090.1.004
Loze leiding wijzigen in afgemonteerde data 
wandcontactdoos rj45 cat6 O ...... € 285,00 € ............
Een loze leiding vervangen door een bedrade en afgemonteerde UTP-leiding cat6
met een enkelvoudige utp data wandcontactdoos RJ45. Positie onder voorbehoud
technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden. Na afmontage kan de
bedrading niet meer vervangen worden.

3.090.1.011 Extra afgemonteerde antenne wandcontactdoos (CAI) O ...... € 365,00 € ............
Het aanbrengen van een bedrade coax leiding, afgemonteerd met een
antennewandcontactdoos incl. aansluiten in de meterkast. Positie onder
voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.
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3.090.1.012
Extra afgemonteerde enkelvoudige data wandcontactdoos 
rj45 cat5E O ...... € 390,00 € ............
Aanbrengen van een extra cat5E bedrade en afgemonteerde leiding. Positie onder
voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

3.090.1.013
Extra afgemonteerde enkelvoudige data wandcontactdoos 
rj45 cat6 O ...... € 445,00 € ............
Aanbrengen van een extra gecombineerde cat6 bedrade en afgemonteerde leiding.
Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.

Binnendeuren

3.140.1.000 Afwijkende binnendeuren, kozijnen en beslag van Svedex O 1 € 0,00 € ............
Het wijzigen van de standaard binnendeuren, kozijnen en het deurbeslag conform
opgave website deurenshowroom. De inlogcode en link naar het portaal staat voor
u klaar in HoomCTRL.

3.140.1.001 Standaard binnendeuren, kozijnen en beslag van Svedex O 1 € 0,00 € ............
Standaard binnendeuren, kozijnen en deurbeslag leveren en aanbrengen in de
woning conform de technische omschrijving.

Totaal incl. btw € ............

Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk vastgestelde btw. Wijzigingen in het btw tarief worden van rechtswege 
aan u doorberekend. Wijzigingen van deze lijst zijn voorbehouden.
U kunt uw keuze van de lijst bij ons kenbaar maken door de betreffende opties aan te kruisen en het formulier voor de 
sluitingsdatum ondertekend te retourneren.

Naam : ............................................
Bouwnummer : ............................................
Datum : ............................................

Handtekening : ............................................

Pagina 9 van 9Paraaf: .................... Bouwnummer: ..........

Datum
Project
Woningmodel
Bouwnummer

: 21-7-2021
: P2020306 Almere Haven, Leemwierde 
: Alle woningtypes
: ........................


