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Bouwkundig
PM-001

Dakraam Velux PK08 940x1.400mm voorgevel

€ 1.595,00

Merk Velux PK08, afmeting circa 940x1.400mm. Positie conform de optietekening, de exacte positie van
het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.
PM-002

Dakraam Velux PK08 940x1.400mm achtergevel

€ 1.595,00

Merk Velux PK08, afmeting circa 940x1.400mm. Positie conform de optietekening, de exacte positie van
het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.
PM-003

Dakkapel achtergevel breedte 2.400mm

€ 8.250,00

Dakkapel met een breedte van circa 2.400mm. Het standaard dakraam in de achtergevel komt te
vervallen bij de keuze voor deze optie. Positie en uitvoering conform de optietekening.
PM-004

Dakkapel achtergevel breedte 3.400mm

€ 9.650,00

Dakkapel met een breedte van circa 3.400mm. Het standaard dakraam in de achtergevel komt te
vervallen bij de keuze voor deze optie. Positie en uitvoering conform de optietekening.
PM-005

Vlizotrap naar vliering

€ 995,00

Het plaatsen van een vlizotrap op de overloop, waardoor de vliering bereikbaar wordt. Positie conform
optietekening.
PM-006

Extra PV panelen , 3 stuks

€ 1.550,00

Uitvoering en type conform de standaard panelen. De panelen worden aangebracht als een rij van 3
panelen onder de standaard panelen.
PM-007

Extra PV panelen , 6 stuks

€ 3.100,00

Uitvoering en type conform de standaard panelen. De panelen worden aangebracht als twee rijen van 3
panelen onder de standaard panelen.
PM-008

Achterhout achtergevel tbv zonnescherm

€ 175,00

Maximale belasting is 50kg per voorziening. Positie en uitvoering conform optietekening.
PM-009

Mantelbuis achtergevel rond 50mm

€ 295,00

Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de achtergevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm
en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door
gelegd en wordt niet omhoog gebracht. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad.
PM-010

Buitenkraan achtergevel

€ 550,00

Buitenkraan op de achtergevel aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat
zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht.
PM-011

Doorvoer afzuigkap door dak (POSITIE IS N.T.B.)

€ 575,00

Bij de Comfort keuken en Premium keuken wordt een recirculatie afzuigkap toegepast en is deze optie
niet van toepassing. Positie confom de optietekening.
PM-012

Afmonteren loze leidingen woonkamer met COAX en UTP

€ 300,00

De loze leidingen in de woonkamer worden afgemonteerd met een TV-radiocontactdoos (COAX) en met
een internetcontactdoos (RJ-45). In de meterkast worten de TV-kabel en de internetkabel afgemonteerd
met een coax stekker resp. RJ-45 stekker. Het signaal dient men zelf te verzorgen via het netwerkbedrijf
of abonnement.

Keuken
KE-01

Keuken Comfort cf. de projectbrochure

€ 0,00

Comfort keuken conform de projectbrochure. Kleur werkblad, kleur frontjes en type greepjes zijn te
kiezen via onderstaande opties zonder meerpijs.
KE-02

Keuken Premium cf. de projectbrochure

€ 995,00

Premium keuken conform de projectbrochure. Kleur werkblad, kleur frontjes en type greepjes zijn te
kiezen via onderstaande opties zonder meerpijs.
KE-10

Werkblad 186

€ 0,00

KE-11

Werkblad 330

€ 0,00

KE-12

Werkblad 066

€ 0,00

KE-20

Front 250

€ 0,00

KE-21

Front 259

€ 0,00

KE-22

Front 260

€ 0,00

KE-23

Front 262

€ 0,00

KE-24

Front 271

€ 0,00

KE-25

Front 450

€ 0,00

KE-30

Greep 069

€ 0,00

KE-31

Greep 708

€ 0,00

KE-32

Greep 726

€ 0,00

KE-90

Vervallen van de standaard keuken

€ -1.275,00

Vervallen van de standaard keuken, de aansluitpunten van de keuken worden op de standaard postities
aangebracht.

Sanitair en tegelwerk
ST-01

Badkamer en toilet cf. de projectbrochure

€ 0,00

Badkamer en toiletruimte worden uitgevoerd conform de projectbrochure. Wandafwerking toilet en
wandafwerking zone B is HPL (of gelijkwaardig) kleur RAL 9010, hierin is geen kleurkeuze mogelijk. Kleur
wandafwerking wanden zone A badkamer is te kiezen via onderstaande opties, zonder meerprijs. Kleur
keuze vloertegels badkamer en toilet zijn te kiezen via onderstaande opties, zonder meerpijs (het is niet
mogelijk om verschillende kleuren vloertegels toe te passen in de badkamer en het toilet).
TE-10

Wandafwerking zone A gecoat matglas KC7530

€ 0,00

TE-11

Wandafwerking zone A gecoat matglas KC7540

€ 0,00

TE-12

Wandafwerking zone A gecoat matglas KC7550

€ 0,00

TE-20

Vloerafwerking vloertegels 30x30cm 216

€ 0,00

Keuze vloertegels geldt voor badkamer en toilet.

TE-21

Vloerafwerking vloertegels 30x30cm 202

€ 0,00

Keuze vloertegels geldt voor badkamer en toilet.

TE-22

Vloerafwerking vloertegels 30x30cm 230
Keuze vloertegels geldt voor badkamer en toilet.

€ 0,00

