
Keuzelijst

Werknaam:
Werk: VK01715

Het Kristal

AppartementenWoningtype:

Indien u een meer en/of minderwerkoptie wenst af te nemen, kunt u dit kenbaar maken door het gewenste aantal
in te vullen voor het optienummer.

Elektra

E001 Het leveren van een extra enkele wandcontactdoos met
randaarde in de woning

per st. € 170,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met
randaarde.

Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil.
(indien afwijkend op tekening aangeven).

E003 Het leveren van een extra dubbele wandcontactdoos met
randaarde

per st. € 225,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met
randaarde. De wandcontactdoos wordt horizontaal geplaatst in twee
inbouwdozen.

Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil.
(indien afwijkend op tekening aangeven).

E004 Drievoudige wandcontactdoos op algemene groep. Horizontaal per st. € 290,00
Het leveren en aanbrengen van een drievoudige wandcontactdoos met
randaarde. De wandcontactdoos wordt horizontaal geplaatst in drie
inbouwdozen.

Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil.
(indien afwijkend op tekening aangeven).

E008 Extra enkele wandcontactdoos d.m.v. enkelpolige schakelaar
t.b.v. verlichting.

per st. € 240,00

Het leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos op enkelpolige
schakelaar.

Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil,
en schakelaar 105cm. (indien afwijkend op tekening aangeven).

E009 Extra loze leiding vanuit meterkast naar willekeurige ruimte.
(19mm)

per st. € 145,00

Het vanaf de meterkast leveren en aanbrengen van een 3/4" (19mm) loze
elektra leiding vanaf de meterkast naar de een willekeurige ruimte,
eindigend met doos en blindplaat, de loze leiding is voorzien van een
controle draad (controle draad is GEEN trekdraad).
Hoogte loze leiding ca. 30 cm boven vloerpeil.
Indien deze naast horizontaal geplaatst elektrapunt bevindt wordt de doos
in het afdekraam geintegreerd.

Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil.
(indien afwijkend op tekening aangeven).
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E011 Bedraden loze leiding t.b.v. televisie (COAX) (prijs per stuk) per st. € 175,00
Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding dmv een
coax kabel. In de desbetreffende kamer wordt de CAI-aansluiting op ca. 30
cm boven vloerpeil afgemonteerd. Exclusief mogelijk noodzakelijke
antenneversterker. In de meterkast wordt de COAX aansluiting niet
aangesloten i.v.m. het ontbreken van de dienstleiding.

E012 Bedraden loze leiding t.b.v. televisie / internet / telefoon (UTP
met cat 5)

per st. € 195,00

Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding dmv een
utp-kabel cat-5 tbv van een "RJ45" aansluiting op ca. 30 cm boven
vloerpeil. In de meterkast wordt de draad afgemonteerd met een RJ45
stekker en niet nader op een dienstleiding aangesloten. (ten behoeve van:
televisie/internet/telefoon)

E013 Bedraden loze leiding t.b.v. televisie / internet / telefoon (UTP
met cat 6)

per st. € 225,00

Het vanaf de meterkast bedraden van een bestaande loze leiding dmv een
utp-kabel cat-6 tbv van een "RJ45" aansluiting op ca. 30 cm boven
vloerpeil. In de meterkast wordt de draad afgemonteerd met een RJ45
stekker en niet nader op een dienstleiding aangesloten. (ten behoeve van:
televisie/internet/telefoon).

E017 Kabelvoorziening t.b.v. televisie per st. € 165,00
Leveren en aanbrengen van een kabelgoot tbv het leiding werk van TV
meubel naar TV. Deze novotube heeft een diameter van 50mm en er kan
een SCART kabel doorheen.
Is niet mogelijk in woningscheidende wand ivm geluidseisen.

E021 Extra enkel wandcontactdoos op aparte groep(230V) inclusief
leiding

per st. € 425,00

Het bedraden van extra loze leiding inclusief het aanbrengen van een
enkele wandcontactdoos aangesloten op een extra groep in de
groepenkast.
Exclusief eventueel uitbreiden van de meterkast.

Conform meer- en minderwerktekening.

E027 Verplaatsen elektrapunt (exclusief lichtpunten)  (prijs per stuk) per st. € 65,00
Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.

Conform meer- en minderwerktekening.

E028 Plafondlichtpunt (prijs per stuk)  incl. enkel polige schakelaar per st. € 325,00
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, op enkelpolige
schakelaar.

Conform meer- en minderwerktekening.
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E029 Plafondlichtpunt (prijs per stuk) op bestaande schakelaar per st. € 240,00
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, gelijktijdig
geschakeld met een ander lichtpunt.

Conform meer- en minderwerktekening.

E034 Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar per st. € 160,00
Het leveren en aanbrengen van een wisselschakelaar in plaats van een
standaard enkelpolige schakelaar.

Conform meer- en minderwerktekening.

E038 Universele dimmer i.p.v. schakelaar (prijs per stuk) per st. € 170,00
Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer.
Let op: meestal niet geschikt voor led, voor leddimmer zie optie039.
(max 400 Watt i.p.v. een standaard enkelpolige schakelaar.

E039 LED dimmer i.p.v. schakelaar (prijs per stuk) per st. € 205,00
Het leveren en aanbrengen van een LED dimmer i.p.v. een standaard
enkelpolige schakelaar. De LED dimmer kan tussen de0 en 100 Watt
dimmen. Meestal kan deze over het hele bereik dimmen.
Er zijn per merk en type dimmer bepaalde merken en types LED lampen die
wel of niet gedimd kunnen worden. De LED lamp die u kiest dient geschikt
te zijn voor de dimmer.

Afbouw

A001 Wand en plafondafwerking Op aanvraag
In een separate afbouwlijst “wand- en plafondafwerking” zijn diverse
afwerkingsniveaus van de wanden en de plafonds te kiezen of combinaties
hiervan, deze lijst zal tijdens het gesprek worden doorgenomen en een
aanbieding op maat worden gemaakt.

A010 Binnendeuren Svedex Op aanvraag
Kijk voor de mogelijkheden "Binnendeuren en kozijnen" op de Svedex
Deurentool!

A020 Vloerafwerking (Na oplevering) Op aanvraag
In onze showroom kan je een keuze maken uit een ruim assortiement
vloeren, hout, laminaat pvc, tegels van alles een ruime keuze!

A040 Kasten op maat (Na oplevering) Op aanvraag
Kasten op Maat! Er is maar één echte manier waarop een ruimte optimaal
benut wordt. Met deze 3-delige schuifdeurkast heeft u waar voor uw geld.
Plafondhoog en op maat gemaakt. Gemonteerd en wel!
In de showroom staan diverse voorbeelden van deze kasten.
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A050 Zonwering: stijlvol, decoratief en functioneel (Na oplevering) Op aanvraag
Zonwering op maat gemaakt en gemonteerd. U heeft een ruime keuze in:
• Lamellen in diverse materialen en prijsgroepen.
• Rol- en paneelgordijnen diverse stoffen en uitvoeringen.
• Plissés diverse stoffen en uitvoeringen.
Allen ook voor uitvoering op draaiende delen, zoals ramen en deuren.

Bouwkundig

B020 Het verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn met deur per st. € 124,00
Verplaatsing alleen mogelijk in niet dragende binnenwand. Prijs exclusief
het eventueel aanpassen elektra (bv. verplaatsen van een schakelaar.)

B021 Het veranderen van de draairichting van de binnendeur(en) per st. € 98,00
Het veranderen van de draairichting van de binnendeur exclusief het
eventueel verplaatsen elektra.

B022 Het binnendeurkozijn wijzigen in een binnendeurkozijn zonder
bovenlicht

per st. € 155,00

Het standaard binnendeurkozijn wijzigen in een binnendeurkozijn zonder
bovenlicht (prijs per stuk).
De sparing boven het deurkozijn wordt dichtgezet met standaard
binnenwand, behangklaar afgewerkt.

Géén garantie op mogelijke scheurvorming.

IW02 Temperatuur regeling per vertrek (standaard vloerverwarming) N.t.b.
Iedere verblijfsruimte voorzien van een draadloze thermostaat. Standaard
vloerverwarming als hoofdverwarming aanwezig.
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Wilt u zo vriendelijk zijn om de ondertekende keuzelijst aan ons te retourneren, Bij voorbaat dank.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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