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3320027
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Van Wijnen Utrecht B.V.

Utrecht - Grauwaart fase 2.1a - 7 woningen

Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het
aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties worden op
een bevestigingslijst en koperstekening verwerkt.

Bedragen incl. BTW

Algemeen

1A.040 Dubbele deuren i.p.v. vast glas 2.260,00€

Het aanbrengen van 2 stuks naar buiten draaiende deuren in de achter pui van de woning
i.p.v. het standaard vaste glas. Uitvoering conform optietekening.

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 1, 2, 6 en 7.

1,00 àst.

1A.041 Dubbele deuren i.p.v. vast glas voorgevel 2.260,00€

Het aanbrengen van 2 stuks naar binnen draaiende deuren in de voorgevel van de woning
i.p.v. het standaard vaste glas. Uitvoering conform optietekening.

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 4.

1,00 àst.

1A.042 Dubbele deuren i.p.v. enkele deur met vast glas 1.155,00€

Het aanbrengen van 2 stuks naar buiten draaiende deuren in de achter pui van de woning
i.p.v. de standaard loopdeur met het naastliggende vaste glas.

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 1, 2, 6 en 7.

1,00 àst.

1A.046 Draai- kiepraam aanbrengen i.p.v. vast glas (type A/C) 450,00€

Het aanbrengen van een draai- kiepraam in een bestaand kozijn i.p.v het vaste glas.

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 1, 2, 6 en 7.

1,00 àst.

1A.047 Draai- kiepraam aanbrengen i.p.v. vast glas (type B) 645,00€

Het aanbrengen van een draai- kiepraam in een bestaand kozijn i.p.v het vaste glas, incl.
het aanbrengen van een tussendorpel in het kozijn.

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 3 en 5.

1,00 àst.

1A.049 Enkele deur i.p.v. vast glas 1.210,00€

Het aanbrengen van 1 stuks naar buiten draaiende deur in de bestaande achter pui van
de woning i.p.v. het bestaande vaste glas. Uitvoering conform optietekening.

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 4.

1,00 àst.

2D.010 Standaard aansluitpunten keuken 0,00€

Het aanbrengen van de standaard keukenaansluitpunten op de standaard posities
conform de nul-tekeningen van de keuken.

1,00 àst.

Pagina 1 van 5WIJN0001



Koperskeuzelijst

Project:

Woningtype: Alle woningtypes

Projectnummer:

Datum:

3320027

8 november 2016

Van Wijnen Utrecht B.V.

Utrecht - Grauwaart fase 2.1a - 7 woningen

2D.012 Aansluitpunten keuken aanpassen bij aankoop projectshowroom N.t.b.

Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom zal deze de offerte voor het
aanpassen van het keukenleidingwerk aan u offreren. Er worden dan GEEN kosten
berekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen, WEL
voor het aanpassen van het loodgieterswerk. Via de showroom ontvangen wij de
keukeninstallatiestukken.

Het is niet mogelijk om de MV punten te verplaatsen. Wij raadden u aan om een
recirculatieafzuigkap te plaatsen. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet
worden doorgelegd.

Leveren en aanpassen keukenleidingwerk volgens offerte (naam keukenshowroom) d.d.
en keukentekeningen d.d. xx-xx-xxxx

1,00 àst.

2D.014 Aansluitpunten keuken aanpassen bij aankoop derden N.t.b.

U kunt gebruik maken van de optie voor het aanpassen van de keukeninstallatie. U dient
hiervoor de volledig gemaatvoerde installatietekening van uw keukenleverancier (inclusief
aansluitwaarden van de apparatuur) voor de sluitingsdatum naar ons op te sturen, waarna
wij een offerte voor u uitbrengen voor de aanpassingen.

Het is niet mogelijk om de MV punten te verplaatsen. Wij raadden u aan om een
recirculatieafzuigkap te plaatsen. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet
worden doorgelegd.

1,00 àst.

2D.016 Verrekening stelpost keuken bij levering via derden (type A, B en D) -3.750,00€

Verrekening van de stelpost voor de aankoop van de keuken indien de keuken door
derden wordt geleverd (t.b.v. type A, B en D)

1,00 àst.

2D.017 Verrekening stelpost keuken  bij levering via derden (type C) -6.000,00€

Verrekening van de stelpost voor de aankoop van de keuken indien de keuken door
derden wordt geleverd (t.b.v. type C)

1,00 àst.

2E.010 Standaard uitvoering toilet 0,00€

Leveren aanbrengen van standaard sanitair en tegelwerk volgens technische omschrijving.

1,00 àst.

2E.012 Sanitair toilet volgens offerte showroom N.t.b.

Leveren aanbrengen van sanitair conform door u getekende offerte datum. ..-..-.... van
......... met bijbehorende tekeneningen datum ..-..-.....

1,00 àst.

2E.014 Tegelwerk toilet volgens offerte showroom N.t.b.

Leveren aanbrengen van tegelwerk conform door u getekende offerte datum. ..-..-.... van
......... met bijbehorende tekeneningen datum ..-..-.....

1,00 àst.

2F.010 Standaard uitvoering badkamer 0,00€

Leveren aanbrengen van standaard sanitair en tegelwerk volgens technische omschrijving.

1,00 àst.

2F.012 Sanitair badkamer volgens offerte showroom N.t.b.

Leveren aanbrengen van sanitair conform door u getekende offerte datum. ..-..-.... van
......... met bijbehorende tekeneningen datum ..-..-.....

1,00 àst.

2F.014 Tegelwerk badkamer volgens offerte showroom N.t.b.

Leveren aanbrengen van tegelwerk conform door u getekende offerte datum. ..-..-.... van
......... met bijbehorende tekeneningen datum ..-..-.....

1,00 àst.
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2G.012 Dichte vurenhouten trap (1e verd./2e verd.) 450,00€

De standaard open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt vervangen door
een dichte vurenhouten trap met stootborden van MDF. De trapbomen en de onderzijde
van de trap worden afgeschilderd. De traptreden en de stootborden zijn fabrieksmatig
voorzien van grondverf en worden niet afgeschilderd.

1,00 àst.

2H.010 Verplaatsen elektrapunt 65,00€

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt, bedrade leiding, plafondlichtpunt) in dezelfde ruimte op een door u aan te
geven positie.

.......... àst.

2H.014 Extra dubbele wandcontactdoos 135,00€

Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos op een door u aan te geven positie.

.......... àst.

2H.016 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 205,00€

Het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep op een door u aan te
geven positie.
Indien meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, bestaat de
mogelijkheid dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar.
Deze kosten zijn niet meegenomen in deze optie.

.......... àst.

2H.018 Extra enkele wandcontactdoos 118,00€

Het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een door u aan te geven positie.

.......... àst.

2H.020 Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos 27,00€

De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren in een dubbele wandcontactdoos. deze
optie geldt alleen voor de enkele wandcondozen die voor algemeen gebruik zijn bedoeld.

.......... àst.

2H.022 Extra loze leiding 95,00€

Het aanbrengen van een extra loze leiding op een door u aan te geven positie. De loze
doos wordt voorzien van een controledraad en afgewerkt met een blindplaat, de loze
leiding zal uitkomen in de meterkast.

.......... àst.

2H.030 Extra plafondlichtpunt aanbrengen met schakelaar 200,00€

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in de betonvloer op een door u aan te
geven positie. Het lichtpunt wordt geschakeld op een aparte schakelaar bij de toegang
van het vertrek.

.......... àst.

2H.032 Extra plafondlichtpunt aanbrengen 137,00€

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in de betonvloer op een door u aan te
geven positie. Het lichtpunt wordt geschakeld op een bestaande schakelaar bij de toegang
van het vertrek.

.......... àst.

2H.036 Extra wandlichtpunt en schakelaar 150,00€

Het plaatsen van een (extra) wandlichtpunt en schakelaar op een door u aan te geven
positie.
Hoogte lichtpunt: standaard (210 cm+)
Hoogte schakelaar: standaard (105 cm+)

.......... àst.

2H.038 Extra lichtpuntschakelaar aanbrengen 125,00€

Aanbrengen van een extra lichtpuntschakelaar op een door u aan te geven positie. Het
lichtpunt kan nu op 2 plaatsen geschakeld worden (hotelschakeling).

.......... àst.

2H.040 Dimmer i.p.v. enkele schakelaar (LED verlichting) 135,00€

Het aanbrengen van een dimmer i.p.v. de enkele lichtschakelaar. Dimmer geschikt voor
LED verlichting (Let op: geen halogeen verlichting).

.......... àst.
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2H.060 Loze leidingen voor boxen 79,00€

In de woning wordt een gekoppelde loze leiding (19mm) aangebracht van de ene zijde van
de ruimte naar de andere zijde. De loze leiding komt aan beide kanten uit de dekvloer.

.......... àst.

2H.064 LED inbouwspot 247,00€

In het plafond wordt een LED inbouwspot (Inset trend 75 Swing IP44) met 7,5W LED
lichtbron aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (richtbaar). Deze spot is te
schakelen door een extra schakelaar. Voor de afwerking van deze inbouwspot kunt u
kiezen uit de volgende kleuren: wit, geborsteld aluminium of goud.

.......... àst.

2H.080 Extra aardlekschakelaar 273,00€

Wanneer er in de door u gekozen meerwerkopties extra elektragroepen zijn aangeboden
(bv. in de keukenofferte) , kan een extra aardlekschakelaar nodig zijn. De kosten hiervoor
zullen wij aan u doorberekenen.

.......... àst.

2I.010 Verplaatsen radiator 95,00€

Het verpaatsen van een radiator binnen dezelfde ruimte.

.......... àst.

2K.010 Buitenkraan achtergevel 484,00€

Het realiseren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel aan de achtergevel.
De exacte locatie wordt door de werkvoorbereider/installateur bepaald. Hoogte: standaard
(ca. 65 cm+).

1,00 àst.

2K.010 Buitenkraan achtergevel (bij deelname enquetes SKB) 484,00€

Het realiseren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel aan de achtergevel.
De exacte locatie wordt door de werkvoorbereider/installateur bepaald. Hoogte: standaard
(ca. 65 cm+).
Deze optie wordt meegenomen in de optielijst en ook in de facturatie van het meer- en
minderwerk, de buitenkraan wordt dus eerst door u betaald. Nadat u beide enquetes (niet
anoniem en binnen 1 maand na ontvangst) heeft ingevuld, krijgt u uw geld retour.

1,00 àst.

2L.010 Draairichting binnendeur wijzigen 55,00€

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Inclusief het verplaatsen van de
lichtschakelaar. De door u gekozen aanpassingen worden verwerkt op de optietekeningen.
De draairichting van de badkamerdeur kan niet worden gewijzigd.

.......... àst.

2L.012 Verplaatsen binnendeurkozijn met deur 55,00€

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn met de deur. Inclusief het verplaatsen van de
lichtschakelaar. De door u gekozen verplaatsingen worden op de optietekeningen verwerkt.

.......... àst.

3H.012 Bedraden loze leiding t.b.v. CAI 134,00€

Het bedraden van de aanwezige of extra loze leiding t.b.v. CAI.

Indien u in totaal 3 of meer bedrade CAI-aansluitingen heeft, zullen de draden in de
meterkast niet worden aangesloten, deze optie is exclusief een versterker voor het signaal.

.......... àst.

3H.016 Het bedraden van een loze leiding t.b.v. UTP 134,00€

Het bedraden van een loze leidingen t.b.v. data-aansluiting. In de woonkamer/slaapkamer
wordt een data-aansluiting aangebracht. De loze doos wordt voorzien van een afdekplaat
t.b.v. een aansluitstekker. De CAT 5e bekabelìng wordt ook in de meterkast voorzien van
een aansluitstekker.

.......... àst.

2H.076 Uitbreiden zonnepanelen op het dakvlak. N.t.b.

Het uitbreiden van het aantal PV zonnepanelen op de het dak van de woning (dit is
afhankelijk van uw woningtype).

Niet bij ieder bouwnummer is het mogelijk om het aantal zonnepanelen uit te breiden.

1,00 àpst.
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Voor akkoord koper:
Hierbij geef ik opdracht voor het laten uitvoeren van bovengenoemde extra werkzaamheden.

Naam: ............................................................................................................

Bouwnummer: ............................................................................................................

Plaats: ............................................... d.d. .....................................................

Handtekening koper (s): .......................................

TOTAAL BEDRAG     € ......................................+
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