
00 Optietekeningen

10 Bouwkundige wijzigingen

0010.1.001 Creëren trapkast € 1.000,00 / ST
Als uitgewerkt op bijgesloten optietekening.
De open trap in de woonkamer wordt voorzien van stootborden, welke fabrieksmatig
voorzien zijn van grondverf in de kleur wit. 
De onderzijde van de trap wordt afgeschilderd.
Het hekwerk aan de open zijde van de trap komt te vervallen en er wordt een
verdiepingshoge binnenwand geplaatst. Deze wand, inclusief zijn kopse kant,
wordt behangklaar afgewerkt.
De trapopgang wordt aan één zijde voorzien van houten transparant gelakte
leuning welke is bevestigd aan de wand.
Het metalen binnendeurkozijn wordt zonder bovenlicht uitgevoerd en heeft een
hoogte van ca. 1800mm, evenals de bijhorende opdekdeur.
De trapkast wordt voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een wandlichtpunt
met schakelaar en een enkele wandcontactdoos.
Deze optie is mogelijk bij appartementen bouwnummer 47 t/m 50, 63 en 65 t/m 67.
      

0010.1.002 Lifestyle-variant bouwnummer 88 € 0,00
Als uitgewerkt op bijgesloten optietekening.
Er ontstaat een indeling met één slaapkamer met voldoende ruimte
voor het creëren van een inloopkast en aansluitend een badkamer.
Deze optie geldt uitsluitend voor bouwnummer 88.

30 Ramen, kozijnen en deuren

0030.1.001 Schuifpui i.p.v. enkele deur tot balkon € 1.900,00 / ST
Als uitgewerkt op bijgesloten optietekening.
De enkele deur tot het balkon komt te vervallen en er wordt een schuifpui 
opgenomen. De afmeting van de schuifpui zal per bouwnummer passend
worden gemaakt aan de afmetingen van het kozijn van het betreffende type.
De schuifpui is voorzien van één deel en één vast deel.
De schuifpui wordt aan zowel de binnen- als buitenzijde bedienbaar en
afsluitbaar uitgevoerd.
Deze optie is mogelijk bij de appartementen type B1, B2, C, E1, E4, F1, G en I.
Let op: opstap. Op de plattegrond per bouwnummer is te zien of dit van
toepassing is.

0030.1.002 Dubbele i.p.v. enkele deuren tot dakterras € 1.875,00 / ST
Als uitgewerkt op bijgesloten optietekening.
De positie van de loopdeur (voorzien van krukstel) blijft als in de basis 
plattegrond welke per bouwnummer uitgewerkt is.
Deze optie is mogelijk bij de appartementen met bouwnummers 47 t/m 50
en 64 t/m 67.
Let op: opstap, als op de plattegrond weergegeven.
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0030.1.003 Schuifpui i.p.v. enkele deur tot dakterras € 2.300,00 / ST
Als uitgewerkt op bijgesloten optietekening.
De enkele deur tot het balkon komt te vervallen en er wordt een schuifpui
opgenomen.
De afmeting van de schuifpui zal per bouwnummer passend worden gemaakt aan
de afmetingen van het kozijn van het betreffende woningtype.
De schuifpui is voorzien van één schuivend deel en één vast deel. De schuifpui
wordt aan zowel de binnen- als buitenzijde bedienbaar en afsluitbaar uitgevoerd.
Deze optie is mogelijk bij appartementen met bouwnummer 47 t/m 50 en 64 t/m 67.
Let op: opstap, als op de plattegrond weergegeven.

0030.1.004 Schuifpui i.p.v. enkele deur tot dakterras € 3.200,00 / ST
Als uitgewerkt op bijgesloten optietekening.
De enkele deur tot het balkon komt te vervallen en er wordt een schuifpui
opgenomen.
De afmeting van de schuifpui zal per bouwnummer passend worden gemaakt aan 
de afmetingen van het kozijn van het betreffende woningtype.
De schuifpui is voorzien van één schuivend deel en één vast deel. De schuifpui
wordt aan zowel de binnen- als buitenzijde bedienbaar en afsluitbaar uitgevoerd.
Deze optie is mogelijk bij appartement met bouwnummer 63.
Let op: opstap, als op de plattegrond weergegeven.

32 Trappen

0030.1.001 Alternatief hekwerk vide, type A Op aanvraag.
Het in de basis opgenomen houten hekwerk bij de vide vervangen door een 
alternatief, als aangegeven op de sfeerimpressie in de verkoopbrochure op
pagina 26. Deze optie geldt voor de appartmenten type A (stadswoningen).

10 Gehele appartement

42 Dekvloeren

1042.1.001 Dekvloer opdikken met circa 10mm Op aanvraag.
Bij oplevering bevindt er zich tussen de bovenzijde van de dekvloer en de
onderzijde van de binnendeuren een ruimte van circa 28mm. Wij houden
er namelijk rekening mee dat u een afwerkvloer legt na oplevering met een
dikte van 15mm. Er blijft dan voldoende ruimte onder de binnendeuren over
voor ventilatie. Mocht u kiezen voor een vloerafwerking met een geringere
dikte, is het mogelijk om de dekvloeren met circa 10mm op te laten dikken.
Deze optie is alleen voor het gehele appartement mogelijk, gehele vloer 
exclusief sanitaire ruimten.

1042.1.002 Verzinkt wapeningsnet in de dekvloer Op aanvraag.
Het opnemen van een verzinkt wapeningsnet in de zwevende dekvloer, gehele
woonvloer excl. sanitaire ruimten, dit ter vermindering van de kans op
scheurvorming.

70 Elektro techn. Installaties

1070.1.001 Extra dubbele wandcontactdoos € 110,00 / ST
Uitvoering conform technische omschrijving op circa 300mm+vloer.
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1070.1.002 Extra enkele wandcontactdoos € 95,00 / ST
Uitvoering conform technische omschrijving, op circa 300mm+vloer.

1070.1.003 Extra enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar € 60,00 / ST
Hoogte circa 1050mm+ vloer.

1070.1.020 Extra loze leiding vanuit meterkast € 70,00 / ST
Vanuit de meterkast naar een door de koper te bepalen plaats.
Te gebruiken voor elektra, cai, telefonie of internetbekabeling.
Diameter loze leiding = 19 mm, voorzien van een controledraad.
Hoogte circa 300mm+vloer.

1070.1.021 Loze leiding tussen 2 punten in 1 ruimte € 65,00 / ST
Extra loze leiding n de dekvloer, tussen 2 punten in 1 ruimte, bijvoorbeeld
ten behoeve van luidsprekerbekabeling. De loze leiding begint en eindigt 
met een leiding vlak voor de wand uit de vloer. 
Diameter loze leiding = 19mm, voorzien van controledraad.

1070.1.022 Loze leiding t.b.v. plasmascherm € 140,00 / ST
Een standaard inbouwdoos op 300mm+vloer en 1.500mm+vloer,
verbonden met een leiding met een diameter van 50mm.

1070.1.025 Bedraden loze leiding met CAI € 95,00 / ST
Loze leiding wordt bedraad met COAX-kabel en eenzijdig afgemonteerd met
TV-radiocontactdoos. In de meterkast wordt de kabel afgemonteerd met
een coax-stekkertje (excl. splitter of versterker).

1070.1.026 Bedraden loze leiding met TEL € 95,00 / ST
Loze leiding wordt bedraad met telefoonkabel en wordt afgemonteerd met een
RJ-45 telefooncontactdoos. In de meterkast wordt de kabel voorzien van een
RJ-45 stekkertje.

1070.1.027 Bedraden loze leiding met UTP € 95,00 / ST
Het bedraden van een loze leiding met UTP CAT5e-kabel, aan de meterkast-
zijde voorzien van RJ45 stekkertje en in de ruimte afgemonteerd met een 
RJ45 wandcontactdoos. Deze datakabel is geschikt voor een computer-
netwerk en televisie.

1070.1.028 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 95,00 / ST
Een extra wandlichtpunt plaatsen, gekoppeld aan een reeds bestaand
wandlichtpunt met schakelaar. Positie extra punt op basis van circa maten.

1070.1.029 Extra wandlichtpunt op enkele schakelaar € 150,00 / ST
Het plaatsen van een extra wandlichtpunt op enkele schakelaar.
Positie lichtpunt op basis van circa maten.

1070.1.030 Aanpassen positie plafondlichtpunt € 85,00 / ST
Het aanpassen van de positie van een in de basis opgenomen
plafondlichtpunt. Nieuwe positie op basis van circa maten. Door de in 
het bouwsysteem toegepaste vloerplaten (kanaalplaat) zijn afwijkingen
tot 200mm niet uit te sluiten.

1070.1.031 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 85,00 / ST
Een extra plafondlichtpunt plaatsen, gekoppeld aan een reeds bestaand
plafondlichtpunt met schakelaar. Positie extra punt op basis van circa maten.
Door de in het bouwsysteem toegepaste vloerplaten (kanaalplaat) zijn
afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten.
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1070.1.032 Extra plafondlichtpunt op enkele schakelaar € 140,00 / ST
Het plaatsen van een extra plafondlichtpunt op enkele schakelaar.
Positie lichtpunt op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem
toegepaste vloerplaten (kanaalplaat) zijn afwijkingen tot 200mm niet  uit te
sluiten.

1070.1.033 Verplaatsen standaard opgenomen elektrapunt € 35,00 / ST
Het verplaatsen van een in de basis opgenomen elektrapunt in de wand
binnen een ruimte. 

1070.1.036 Wissel- in plaats van enkele schakelaar € 105,00 / ST
De bestaande schakelaar van een lichtpunt wijzigen in een wisselschakelaar en 
een extra wisselschakelaar bijplaatsen zodat het lichtpunt op twee plekken te
bedienen is.

1070.1.037 Dimmer i.p.v. enkele schakelaar (gloei/halogeen) € 160,00 / ST
Een enkele schakelaar wijzigen in een dimmer t.b.v. een gloeilamp
of halogeen 230V (tussen 20-500VA).

1070.1.038 Dimmer i.p.v. enkele schakelaar (LED) € 160,00 / ST
Een enkele schakelaar wijzigen in een dimmer t.b.v. LED-verlichting
(tussen 2-100VA).

1070.1.039 Bewegingssensor i.p.v. enkele schakelaar € 160,00 / ST
Een enkele schakelaar wijzigen in een bewegingssensor.

1070.1.050 Voorbereiding screen € 165,00 / ST
Het aanbrengen van een voedingspunt met jaloezieschakelaar en het 
aanbrengen van een loze leiding naar buiten vanf de schakelaar.
Positie dient duidelijkgemaatvoerd op de optietekening aangegeven
te worden. Maximaal 2 aparte schermen met 1 schakelaar te bedienen.

30 Ramen, kozijnen en deuren

1030.1.001 Deurtool Svedex Deurtool
Via de online deurtool van Svedex kunt u wijzigingen doorvoeren in de binnen-
deuren, -kozijnen en het deurbeslag. U ontvangt per e-mail een inlogcode
van ons.

1030.1.002 Binnendeurkozijnen zonder bovenlicht Deurtool
In de basis loopt het binnendeurkozijn van vloer tot plafond. De ruimte tussen
de bovenzijde van de deur en het plafond wordt afgewerkt met een bovenlicht.
Bij de meterkast wordt hier een dicht paneel toegepast en bij de trapkast wordt
in de basis reeds een binnendeurkozijn zonder bovenlicht toegepast.
Door te kiezen voor deze optie komt het bovenlicht te vervallen en wordt de 
binnenwand doorgezet boven het kozijn.
Prijs per positie bedraagt € 70,-  incl. BTW en is vast te leggen via de 
deurtool van Svedex. Hiervoor ontvangt u de inlogcode per e-mail.

1030.1.004 Screens leveren en monteren Apart boekje.
Voor het leveren en monteren van screens wordt een apart boekje
aan u verstrekt via uw kopersbegeleider.
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21 Woonkamer

60 Verwarmingsinstallaties

2160.1.001 Klokthermostaat Honeywell Chronotherm Touch € 225,00 / ST
Het leveren en monteren van een klokthermostaat Honeywell Chronotherm Touch in
plaats van de standaard kamerthermostaat. 

28 Toiletruimte

57 Gecombineerd installatiewerk

2857.1.001 Sanitair conform basispakket basis
U kiest voor het basis sanitair en de basis indeling. 
De omschrijving van het basis sanitair vindt u in de procedure onder punt 10. 

2857.1.002 Sanitair volgens offerte showroom N.t.b.
U heeft sanitair uitgezocht bij de aan het project verbonden showroom.
Het sanitair wordt volgens de door u geaccordeerde sanitairofferte voor 
oplevering aangebracht.

41 Tegelwerk

2841.1.001 Tegelwerk conform basis Basis
U maakt gebruik van de basis wand- en vloertegel.
De omschrijving van deze tegels vindt u in de procedure onder punt 11.

2841.1.002 Tegels volgens offerte showroom N.t.b.
U zoekt tegels uit bij de aan het projejct verbonden showroom.
Het tegelwerk wordt conform de door u geaccordeerde tegelofferte voor
oplevering in uw appartement aangebracht.

31 Keuken

00 Algemeen

3100.1.001 Vervallen projectkeuken type A1, A2, C, E1 en E4 -€ 2.725,00 / ST
U kiest ervoor om een keuken af te nemen bij een andere keukenleverancier dan
de projectleverancier Eigenhuis Keukens.

3100.1.002 Vervallen projectkeuken type B3, E2, E3, E5 en F1 -€ 3.630,00 / ST
U kiest ervoor om een keuken af te nemen bij een andere keukenleverancier dan
de projectleverancier Eigenhuis Keukens.

3100.1.003 Vervallen projectkeuken type B2, F2, G, H1 en I -€ 5.800,00 / ST
U kiest ervoor om een keuken af te nemen bij een andere keukenleverancier dan
de projectleverancier Eigenhuis Keukens.
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57 Gecombineerd installatiewerk

3157.1.001 Keukeninstallatie aanpassen volgens offerte Eigenhuis Keukens N.t.b.
U heeft een keuken gekocht bij de projectleverancier Eigenhuis keukens en er 
is aansluitend een offerte uitgebracht voor het (voor oplevering) aanpassen 
van de keukeninstallatiepunten. De keuken wordt na oplevering geleverd en
gemonteerd.

3157.1.002 Basis keukeninstallatie aanhouden Basis
De in de basis opgenomen installatiepunten worden op de posities als aangegeven
op de verkooptekening opgeleverd.
Als omschreven in de procedure onder punt 9.

3157.1.003 Keukeninstallatie aanpassen volgens offerte Trebbe N.t.b.
U heeft een keuken gekocht bij een andere leverancier en er is aansluitend door
Trebbe een offerte uitgebracht voor het (voor oplevering) aanpassen van de
keukeninstallatiepunten. De keuken kan na oplevering geleverd en gemonteerd
worden.
Opmerking: er wordt een coördinatievergoeding van € 75,- incl. BTW opgenomen
in deze offerte.

51 Badkamer

57 Gecombineerd installatiewerk

5157.1.001 Sanitair conform basispakket Basis
U kiest voor het basis sanitair en de basis indeling. De omschrijving van het
basis sanitair vindt u in de procedure onder punt 10.

5157.1.002 Sanitair volgens offerte showroom N.t.b.
U heeft sanitair uitgezocht bij de showroom Versan. Het sanitair wordt conform
de door u geaccordeerde sanitairofferte voor oplevering aangebracht.

41 Tegelwerk

5141.1.001 Tegelwerk conform basis Basis
U maakt gebruik van de basis wand- en vloertegel.
De omschrijving van deze tegels vindt u in de procedure onder punt 11.

5141.1.002 Tegels conform offerte showroom N.t.b.
U zoekt tegels uit bij de aan het project verbonden showroom.
Het tegelwerk wordt conform de door u geaccordeerde tegelofferte voor 
oplevering in uw appartement aangebracht.
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92 Buitenruimte

50 Loodgieterswerk

9250.1.001 Buitenkraan dakterras € 365,00 / ST
Deze optie geldt voor de bouwnummers 47 t/m 50, 63 t/m 67 en 83. 
Het leveren en monteren van een tapkraan inclusief gevelplaat, stopkraan
met aftapmogelijkheid. Wij staan niet in voor bevriezingsgevaar.
Opmerking: er wordt een "koude" zone in de vloerverwarming met een breedte 
van circa 450mm toegepast i.v.m. eventuele opwarming koudwaterleiding.

70 Elektro techn. Installaties

9270.1.001 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos € 160,00 / ST
T.p.v. balkon of dakterras.
Uitvoering opbouw (leiding wel inbouw), hoogte circa 350mm vanaf de afgewerkte
vloer. 
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