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Optie

Omschrijving

Keuze

Aantal

Verkoopprijs
incl. btw

Totaal

---------

2.750,00

-------------

---------

400,00

-------------

---------

3.800,00

-------------

Indelingsvarianten

2.100

algemeen indelingsvariant 2e verd.
Het verbreden van slaapkamer 3 van 2100mm naar
2600mm.
Het plafondlichtpunt van de slaapkamer wordt
gecentreerd in de ruimte
aangebracht. De keuken automatisch verplaatst naar de
keukenzone tegen de wand
van de inpandige berging. De MV punten in de
keukenzone worden mee verplaatst.
De keuken opstelling wordt gewijzigd van een rechte naar
een hoekopstelling.
De aansluitpunten zijn weergegeven op de bijbehorende
"nul"-tekening.
Installaties

4.930

wijzigingen e- installaties algemeen
Het leveren en aanbrengen van een inbouwspot
(230Volt ) op een bestaande schakelaar.
Keuken

2.200

keuken
Het maken van een dichte keuken.
De dichte keuken wordt uitgevoerd doormiddel van een
wand en een dubbel
deurkozijn voorzien van bovenlicht en deuren voorzien
van beglazing.

5.000

De keukeninstallatie conform de verkooptekening en
de technische omschrijving uitvoeren.

---------

0,00

-------------

5.400

Het verplaatsen van de basiskeukenzone naar de
keukenzone nabij de inpandige berging
De keuken opstelling wordt gewijzigd van een rechte naar
een hoekopstelling.
De aansluitpunten zijn weergegeven op de bijbehorende
""nul"-tekening.
De MV ventielen worden naar de nieuwe keukenzone mee
verplaatst

---------

2.500,00

-------------

---------

0,00

-------------

Sanitair

6.000

badkamer 1.1
Badkamer en toilet conform de verkooptekening en
de technische omschrijving uitvoeren
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Aantal

Verkoopprijs
incl. btw

Totaal

De badkamer en toiletruimte casco opleveren
appartement 1 t/m 12 bij showroomtraject.
Het toilet en badkamertraject wordt doorlopen via de
showroom van Raab Karcher
of via de showroom van Van Maanen.
De uitvoering hiervan vindt plaats na oplevering van uw
woning.

---------

-8.000,00

-------------

6.238

Het aanbrengen van een bad type Subway 2.0
1800x800 wit.
inclusief Hansgrohe badmengkraan en badset jet porter
S.
Het plaatsen van een bad onder het raam geeft een
opstapmogelijkheid tussen de
200mm en 700mm. Daarom moet het raam voorzien
worden van doorvalveilig glas
en moet het raam geblokkeerd worden, zodat er geen
opening groter dan 100mm
ontstaat in de zone die doorvalveilig moet zijn.

---------

3.300,00

-------------

6.239

Het aanbrengen van een bad type Subway 2.0
1800x800 wit tbv appartement 1.
inclusief Hansgrohe badmengkraan en badset jet porter
S.

---------

2.750,00

-------------

---------

0,00

-------------

Optie

Omschrijving

6.100

Keuze

Tegelwerk

7.300

badkamer 1.1
Het wijzigen van de standaard glanzende witte
wandtegel naar een mat witte wandtegel.

7.310

Het wijzigen van de standaard glanzende witte
wandtegel naar een creme witte wandtegel.

---------

0,00

-------------

7.320

Het wijzigen van de antraciete vloertegel naar een
betongrijze vloertegel

---------

0,00

-------------

