KEUZELIJST STANDAARD MEER- EN MINDERWERK
Bouwplan “Nuenen West bouwveld-D ” te Nuenen
Bouwnummer: 172

Koper: _________________________

Meer- en minderwerk:
Meer- en minderwerk is mogelijk aan de hand van deze keuzelijst met vastgestelde prijzen.
Deze prijzen zijn, voor zover niet anders aangegeven, inclusief 21% BTW. Eventuele andere
meer- en minderwerk wensen worden in behandeling genomen voor zover de uitvoering van
het werk dit nog toelaat en indien zij niet in strijd zijn met Bouwbesluit, normen en
voorschriften.

Keuze

Lijst Omschrijving

Prijs
Incl. 21% BTW
€

7.800,-

Het leveren en aanbrengen van een dakdoorvoer voor een
droogtrommel met lucht afvoer slang op de zolder.

€

295,-

Het leveren en plaatsen van een extra gevelkom.
(plaats op tekening aangeven)

€

275,-

Het leveren en plaatsen van een schrobputje onder de
gevelkom. (plaats op tekening aangeven)

€

265,-

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele
wandcontactdoos, per stuk € 135,Gewenst aantal …….. x € 135,- =
(plaats op tekening aangeven)

€

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele
wandcontactdoos, per stuk € 145,Gewenst aantal …….. x € 145,- =
(plaats op tekening aangeven)

€

O

110

Dakterras voorzieningen volgens optie tekening d.d. 1 oktober
2019. Het dak wordt toegankelijk gemaakt vanuit slaapkamer 1
door het plaatsen van een deurkozijn in plaats van een
raamkozijn. Het dak wordt volledig voorzien van betonnen
dakterras tegels, kleur naturel grijs. Voor de veiligheid wordt
een extra handreling op de muurafdekking gemonteerd.
Het kiezen voor deze optie is mogelijk tot 6 januari 2020.

O

400

O

O

O

O

O

410

420

510

515

520

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos
in de meterkast voor een eventueel na oplevering aan te
brengen aanvullende apparatuur.

€

130.-
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O

O

530

535

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele
wandcontactdoos op een aparte groep.
Per stuk € 215,Gewenst aantal: ….. x € 215,- =
(plaats op tekening aangeven)
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele
wandcontactdoos op een aparte groep.
Per stuk € 225,Gewenst aantal: ….. x € 225,- =
(plaats op tekening aangeven)

O

540

Standaard buiten wandcontact doos schakelbaar maken met
een enkelpolige schakelaar in de woonkamer.

O

550

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele
wandcontactdoos op de buitengevel (spatwaterdicht) zonder
schakelaar. (plaats op tekening aangeven)

O

O

O

O

O

O

552

554

556

560

562

564

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele
wandcontactdoos (spatwaterdicht) op de buitengevel met een
enkelpolige schakelaar in de woonkamer.
(plaats op tekening aangeven)
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele
wandcontactdoos op de buitengevel (spatwaterdicht) zonder
schakelaar. (plaats op tekening aangeven)
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele
wandcontactdoos (spatwaterdicht) op de buitengevel met een
enkelpolige schakelaar in de woonkamer.
(plaats op tekening aangeven)
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding ¾”
(19mm), aangelegd vanaf de meterkast met einddoos naar
nader te bepalen plaats op de begane grond.
Prijs per stuk € 100,Gewenst aantal ……. x € 100,- =
(plaats op tekening aangeven)
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding ¾”
(19mm), aangelegd vanaf de meterkast met einddoos naar
nader te bepalen plaats op de eerste verdieping.
Prijs per stuk € 125,Gewenst aantal ……. x € 125,- =
(plaats op tekening aangeven)
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding ¾”
(19mm), aangelegd vanaf de meterkast met einddoos naar
nader te bepalen plaats op tweede en derde verdieping.
Prijs per stuk € 135,Gewenst aantal ……. x € 135,- =
(plaats op tekening aangeven)

€

€
€

70,-

€

165,-

€

236,-

€

276,-

€

347,-

€

€

€
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O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Let op:

570

590

600

610

620

630

640

660

680

690

Het verplaatsen van een standaard in de woning aanwezig
wandcontactdoos, loze leiding of aansluitpunt. Plafond
lichtpunten kunnen niet verplaatst worden. Per stuk € 75,Gewenst aantal: ….. x € 75,- =
(plaats op tekening aangeven)

€

Het bedraden van een standaard of extra loze telefoon / cai /
data leiding. Per stuk € 125,Gewenst aantal ……..x € 125,(keuze en plaats op tekening aangeven)

€

Het realiseren van een aansluiting, niet op een aparte groep,
t.b.v. tuinverlichting. Deze optie bestaat uit een enkelpolige
schakelaar op de achtergevel aan de binnenzijde bij de deur.
Vanaf deze schakelaar gaat er dan een loze leiding (dus zonder
buitenkabel) naar buiten onder de grond voor de later aan te
leggen tuinverlichting. De schakelaar is wel reeds voorzien van
voeding, dus u behoeft in een later stadium slechts een
bekabeling van buiten naar binnen te steken en aan te sluiten. €

195,-

Het aanbrengen van een wandlichtpunt (exclusief armatuur) op
een enkelpolige schakelaar.
T.b.v. bijvoorbeeld woon-, slaap-, eet- en/of badkamer.
(plaats op tekening aangeven)

€

195,-

Een plafondlichtpunt voorzien van een wisselschakelaar, zodat
een lichtpunt op twee plaatsen geschakeld kan worden, bv. op
de slaapkamer. (plaats op tekening aangeven)

€

150,-

Leveren en aanbrengen extra plafondlichtpunt , gelijktijdig
geschakeld met een ander lichtpunt

€

68,-

Leveren en aanbrengen van extra lichtpunt op zolder inclusief
enkelpolige schakelaar

€

170,-

leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op bestaande
schakelaar

€

110,-

Extra aardlekschakelaar in meterkast voor 4 extra eindgroepen.
Keuze kan nodig zijn indien u extra aansluitpunten op aparte
€
groep wenst.

165,-

Aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering aan €
de achtergevel met enkelpolige schakelaar in de woonkamer.

200,-

Enkele keuze zijn nog onder voorbehoud omgeving vergunning en
goedkeuring Woningborg. Mocht van één of beide instanties met
opmerkingen c.q. bezwaren komen dan zullen wij, voor definitieve
vaststelling van de koperskeuze, de eventuele consequenties met u
bespreken en indien nodig de keuze(s) aanpassen.
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