
PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING PRIJS

2 RUWBOUW OPTIES

7 31023 Samenvoegen slaapkamers Het samenvoegen van de slaapkamers. De optie is 

inclusief het vervallen en aanpassen binnenwanden, 

vervallen binnendeur met kozijn, wijzigen draairichting 

binnendeur en aanpassen elektra. 

De optie wordt uitgevoerd volgens optietekening en 

Technische Omschrijving.

Alleen van toepassing bij de bouwnummers: 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 99, 100, 105, 106, 107

- € 95,00

7 31033 Samenvoegen slaapkamers inclusief 

Inloopkast

Het samenvoegen van de slaapkamers en het creëren 

van een inloopkast. Hierbij vervalt het kozijn met 

binnendeur, vervalt de wand tussen de slaapkamers en 

wordt er een extra wand met doorgang (sparing) van circa 

1m breed en plafondhoog aangebracht. De kopsekanten 

van de sparing worden afgewerkt met een houtenkopplat 

tot plafond. Inclusief aanpassen van elektra en 

draairichting van deur. Tevens wordt de inloopkast 

voorzien van een plafondlichtpunt met schakelaar. 

De optie wordt uitgevoerd volgens optietekening en 

Technische Omschrijving.

Alleen van toepassing bij de bouwnummers: 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 99, 100, 105, 106, 107

€ 415,00

Binnendeuren

8 94010 Binnendeurkozijn verplaatsen / wijzigen 

draairichting (inclusief elektra)

Het verplaatsen en/of wijzigen van de draairichting van 

een binnendeur, inclusief het verplaatsen van de 

lichtschakelaar direct naast de deur.

Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden.

€ 150,00

8 94020 Binnendeurkozijn verplaatsen / wijzigen 

draairichting (exclusief elektra)

Het verplaatsen en/of wijzigen van de draairichting van 

een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de 

lichtschakelaar direct naast de deur.

Alleen mogelijk in lichte scheidingswanden.

€ 50,00

8 94200 Binnendeuren offerte Wijzigen van het garnituur en/of luxe deuren en kozijnen 

conform Svedex deurplus site. Hierover ontvangt u 

separaat meer informatie.

n.o.t.k.

Elektra

4 90000 Elektra standaard volgens 

verkoopcontracttekeningen

Er is geen elektraofferte aanwezig. De elektrische 

installatie in de woning blijft ongewijzigd.

-

4 90010 Elektra volgens showroom offerte Het wijzigen en/of uitbreiden van de elektrische installatie 

volgens de offerte van de projectinstallateur (Boxum).

n.o.t.k.

Keuken

2 20100 Showroom Keuken en aansluitingen 

volgens showroom offerte

De keukenaansluitingen worden conform de 

keukenshowroom offerte en tekeningen aangebracht 

(incl. loodgieters-, CV- en elektrawerk). De keuken wordt 

door de keukenshowroom na oplevering geplaatst.

n.o.t.k.

Datum: 29 september 2017
Veld: 3 
Bouwnummers: 91 t/m 108
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2 20202 Keukencheque retour Met deze optie geeft u aan geen gebruik te maken van de 

keukencheque en elders een keuken aan te schaffen. Het 

retourbedrag van deze optie wordt in mindering gebracht 

op het totale meer- en minderwerk.

- Met optie 20210 kunt u kiezen voor de basis 

keukeninstallatie conform de 0-tekeningen en Technische 

Omschrijving

- Met optie 20220 kunt u kiezen voor individuele 

aanpassing van de keukeninstallatie punten.

- €2500,00

2 20210 Standaard keuken aansluitingen 

volgens 0-tekening

U heeft, middels optie 20202, aangegeven geen gebruik 

te maken van de keukencheque en elders een keuken 

aan te schaffen. 

De keukenaansluitingen worden conform de 0-tekening 

en Technische Omschrijving opgeleverd.

Deze optie kan alleen in combinatie met optie 20202 

gekozen worden.

-

2 20220 Keuken installaties volgens 

aangeleverde keukentekening

U heeft, middels optie 20202, aangegeven geen gebruik 

te maken van de keukencheque en elders een keuken 

aan te schaffen.

Wij ontvangen van u een tekening met de juiste plaats 

van de installatiepunten. Voor het wijzigen van het 

loodgieterswerk en de vloerverwarming doen wij een 

aanbieding. Elektra aanpassingen gaan via de elektra 

showroom. De keuken wordt door uw eigen 

keukenleverancier na oplevering geplaatst.

Deze optie kan alleen in combinatie met optie 20202 

gekozen worden.

n.o.t.k.

3 AFBOUW OPTIES

Sanitair

3 10200 Sanitair en tegelwerk volgens 

showroom offerte

Het leveren en aanbrengen van sanitair en tegelwerk 

conform de sfeerpakketten en/ of upgrades uit de sanitair 

brochure. 

Voor prijzen, zie sanitair brochure.

n.o.t.k.

3 12201 Sanitair en tegelwerk badkamer 

standaard volgens Technische 

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair en 

tegelwerk volgens Technische Omschrijving en 

nultekening van de badkamer.

-
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