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Binnendeuren nog uit te werken met Svedex deurentool na gesprek met verkoopbegeleiding

Deurkeuze te maken via deurentool Svedex

Houten trappen nog uit te werken met kopersbegeleider

Tuin loft woningen nrs 2 t/m 6 en 8 t/m 15 n.t.b.

parkloft, waterloft en duplex woningen nrs 17 t/m 23, 26 t/m 31, 33 t/m 37, 39 t/m 41 en 43 t/m 46 n.t.b.

Stalen trappen nog uit te werken met kopersbegeleider

Tuin loft woningen nrs 7 t/m 13 n.t.b.

Stalen binnendeuren en kozijnen volgens brochure Blecks met impressie en modulair in te delen

enkele taatsdeur deurhoogte +/- 2,65m 2.772,00€         st

dubbele taatsdeur deurhoogte +/- 2,65m 5.460,00€         st

enkele taatsdeur met vast element van 1 meter breed met hoogte +/- 2,65m 4.500,00€         st

extra vast element van 1 meter breed met hoogte +/- 2,65m 2.100,00€         st

andere raamverdeling per element 150,00€             st

ander type glas per element 186,00€             st

andere kleur dan standaard per element 90,00€               st

Screen woningen

Extra enkele wandcontactdoos inbouw per screen 234,00€             st

extra zonwering t.b.v. oost gevel per woning 7.440,00€         st

extra zonwering t.b.v. zuid gevel woning 1 7.680,00€         st

extra zonwering t.b.v. zuid gevel woning 32 6.240,00€         st

extra zonwering t.b.v. oost gevel woning 51 23.400,00€       st

extra zonwering t.b.v. oost gevel woning 52 31.800,00€       st

Stucwerk

Vervallen spackspuitwerk plafonds woning en boven wanden tegelwerk 708,00€             st

overig stucwerk op aanvraag via kopersbegeleider

Tegelwerk

Invullen showroommodellen n.t.b.

Sanitair

Invullen showroommodellen n.t.b.

Stadsverwarming

CV ketel - CW 4 opwaarderen naar CW 5 1.662,00€         st

CV ketel - CW 4 opwaarderen naar CW 6 2.760,00€         st

Elektra en verlichting

Extra plafondlichtpunt d.m.v. enkelpolige schakelaar inbouw 462,00€             st

Extra plafondlichtpunt i.c.m. bestaand lichtpunt 336,00€             st

Extra wandlichtpunt d.m.v. enkelpolige schakelaar inbouw 336,00€             st

Extra wandlichtpunt i.c.m. bestaand lichtpunt 126,00€             st

Elektra en verlichting - vervolg

Schakelen lichtpunt d.m.v. één extra schakelaar (Wissel / Kruis) 228,00€             st

Dimmer 400 Watt i.p.v. enkelpolige schakelaar universeel 420,00€             st

Extra loze leiding ¾” van MK naar willekeurige plaats eindigen in enkele inbouwdoos v.v. trekdraad 186,00€             st

Extra enkele wandcontactdoos inbouw 228,00€             st

Extra dubbele wandcontactdoos (inbouw 2x enkelvoudig horizontaal) 324,00€             st

Enkele wandcontactdoos geschakeld d.m.v. enkelpolige schakelaar 336,00€             st
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Extra geschakelde enkele wandcontactdoos (uitbreiding op reeds geschakelde enkele WCD) 240,00€             st

Dubbel wandcontactdoos opbouw in meterkast 288,00€             st

Wandcontactdoos 230 Volt NIET op aparte groep (apparaat <1800Watt) 240,00€             st

Wandcontactdoos 230 Volt op aparte groep 438,00€             st

Perilex wandcontactdoos 2x230 Volt op aparte groep 678,00€             st

Perilex wandcontactdoos 400 Volt op aparte groep (3 - fase) 822,00€             st

Aparte groep 230 Volt (RESERVE in MK) 210,00€             st

Aparte groep 2x230 Volt (RESERVE in MK) 228,00€             st

Aparte groep 400 Volt (RESERVE in MK) (3 - fase) 300,00€             st

Uitbreiding MK / aardlekschakelaar / uitvoering kast 3 fase bij meer dan 8 groepen 186,00€             st

Verplaatsen aansluitpunt, wandcontactdoos of schakelaar 90,00€               st

Data

Extra loze leiding ¾” van MK naar willekeurige plaats eindigen in enkele inbouwdoos v.v. trekdraad 186,00€             st

1x bedraden loze leiding CAI 204,00€             st

1x bedraden loze leiding UTP  (afmontage met RJ45 wcd CAT5) 300,00€             st

1x bedraden loze leiding UTP  (afmontage met RJ45 wcd CAT6) 318,00€             st

Diversen

Verplaatsen wasmachine-aansluiting (voor aanvang werkzaamheden elektra + water) 420,00€             st

Extra rookmelder (Monteren = doorkoppelen) 324,00€             st

Laadpaal in de parkeergarage 5.880,00€         st
Vlonders van  hardhouten dekdelen op balkons ipv betontegels op een enkele balkon. Planken moeten 

altijd kunnen beluchten. Dit i.v.m. de levensduur van de planken.Tevens is hardhout een natuurproduct 

waardoor hout kan verkleuren , er scheurtjes kunnen ontstaan , een plank kan kromtrekken , 

tussenliggende naden kunnen onderling verschillen. 3.222,00€         st

Vlonders van Azobe houten dekdelen op balkons ipv betontegels op een dubbel balkon. 5.874,00€         st

2de badkamer diverse bnr 8,9,10,11,17,18,19,20,21,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,43,44,45,46 11.494,00€       st

Binnendeur - Draairichting wijzigen (Excl. Verplaatsen ELECTRA) 66,00€               st

Binnendeur - Verplaatsen (Excl. Verplaatsen ELECTRA) 108,00€             st
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