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Aantal
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incl. btw

Totaal

Uiterlijke wijzigingen

6.130

6.140

badkamer 1.1
Badkamer en toilet casco voorzien van afgedopt
leidingwerk conform gemaatvoerde tekening
van uw eigen badkamerleverancier. Hier wordt u vrij
gelaten in uw badkamer
ontwerp, uitgezonderd:
- de plek van de MV ventielen
Deze moet geplaatst worden op de plek conform de
verkooptekening.
Bij toepassing van een eigen ontwerp kan het voorkomen
dat er een verhoogde
badkamervloer toegepast moet worden teneinde het
leidingwerk aan te brengen.
Hiermee creëert u een opstap in de badkamer.
Noot 1 : Installatietekening van de badkamer en
toiletruimte:
U of uw showroom moet van alle installatieonderdelen
van de badkamer en toiletruimte een gemaatvoerde tekening aanleveren met
horizontale en vertikale maatvoering. Indien blijkt dat uw tekening niet voldoende
gemaatvoerd of incompleet
is, kunnen wij u in het offertetraject coördinatiekosten
doorrekenen.
Badkamerindeling conform offerte showroom Raab
Karcher/Van Maanen

---------

0,00 ------------offerte

---------

0,00
offerte

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

---------

0,00
offerte

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

----------

11.950,00

-----------

---------

offerte
0,00

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

Algemeen binnen

4.300

algemeen indelingsvarianten
Alternatieve Svedex deuren en hang- en sluitwerk.
Zie hiervoor optielijst Svedex deuren.
Voor deze optie wordt een individuele prijs opgegeven
die afhankelijk is van de
gewenste situatie.
Keuken

5.150

5.200

keuken
Keukenaanbieding via Voorman Keukens te
Apeldoorn.
Wijzigen van de standaard keukeninstallatie dmv
gemaatvoerde installatietekening.
De installatietekening wordt toegeleverd door door uzelf.
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Indien de aansluitpunten van de keuken conform de
verkooptekening gewijzigd
worden, dan wordt er door TSBVA een installatieofferte
voor uw keuken gemaakt.
Noot 1 : De keuzevorm/-opstellig van een keuken is een
ruwbouwoptie.
Indien de keukentekening te laat is toegeleverd, dan
wordt de standaard
conform de verkooptekening uitgevoerd.
Noot 2 : Installatietekening van de keuken:
U of uw showroom moet van alle installatieonderdelen
van de keuken een
gemaatvoerde tekening aanleveren met horizontale en
vertikale maatvoering.
Indien blijkt dat uw tekening niet voldoende gemaatvoerd
of incompleet is,
kunnen wij u in het offertetraject coördinatiekosten in
rekening gaan brengen.
Noot 3 : MV installatie van de keuken:
Bij het verplaatsen van de keukenopstelling binnen de
keukenzone
(de plek op de verkooptekening waar de keuken
gestippeld is weergegeven)
worden de MV afzuigmondjes niet mee verplaatst.
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