
1 vrijstaande en 11 halfvrijstaande woningen project Duyn te Monster
19332
BOUWNUMMER :                    1 t/m 11
BEVESTIGINGNUMMER :       

CODE Omschrijving aanvullende opties Type woning OPTIE PRIJS 
INCL. 21% BTW

00.00 ALGEMEEN

Invulling van uw wensen tot wijzigingen zorgen voor afwijking van de vergunde situatie en mogelijk tot afwijking van regelgeving en/of meer 
energiegebruik. Hoewel wij uw wensen met zorg behandelen, vrijwaart u aannemer en ontwikkelaar uitdrukkelijk tegen eventuele aanspraken 
volgend uit uw wensen.

00.01 Indien u gebruik maakt van de aangegeven kopersopties, worden deze veranderingen t.o.v. standaard t.b.v. de bouw op diverse 
uitvoeringsstukken verwerkt, hiervoor wordt éénmalig een bedrag aan administatie en tekenkosten in rekening gebracht. Indien u uw 
optielijst/offerte heeft afgerond en u wenst keuzes opnieuw te veranderen / te herzien, worden deze kosten opnieuw in rekening gebracht om 
de stukken te veranderen.

€ 450,00 

00.02 Maakt u gebruik van de sanitair- en/of tegelshowroom bezoek/begeleiding, maar kiest u (ongeacht de reden) toch casco sanitaire ruimte(s) 
dan brengen wij € 350,- kosten in mindering op de retourprijs van de casco uitvoering (voorbereiding, uitwerking, begeleiding 
showroomadviseur). 

€ 350,00

00.03 Casco toiletruimte begane grond, verdieping en casco badkamer, ruimte onafgewerkt m.u.v. plafond. (sanitair, tegelwerk, dekvloer badkamer, 
evt. wandspuitwerk vervalt). Garantie op leidingwerk, waterdichtheid, evt. geluidwering en andere Bouwbesluitonderdelen vervallen. Leidingen 
op ca 10 cm boven de ruwe vloer afgedopt op standaard positie (evt. sparinkjes in wanden open tbv uw werk). Bij afgedopte 
wateraansluitingen dient binnen 2 weken na oplevering hierop een kraan gemonteerd te zijn ter beperking van legionella-risico. Tevens dienen 
de waterleidingen goed doorgespoeld te worden. De WTW draingoot wordt los geleverd en moet conform de beng worden verwerkt om te 
blijven voldoen aan gestelde eisen.

-€ 4.000,00

00.04 Herberekenen BENG (Bijna EnergieNeurale Gebouwen). Het 1 malig opnieuw berekenen van de BENG ivm de gekozen meerwerk opties of 
combinaties (behoudens evt. toevoeging extra benodigde voorzienigen, deze aanpassingen worden apart nadien opgegeven en moeten 
worden uitgevoerd om te blijven voldoen aan de gestelde normen. Indien u de meerwerkoptie na aanvullende maatregelen laat vervallen word 
alleen de kosten van BENG berekening doorbelast)

€ 295,00

12.00 TERREININVENTARIS / KEUZE TUIN 

12.02 Aanbrengen van ca 20 cm zandpakket tbv het aanbrengen van terras tpv de dubbeldeur van de woonkamer ± 18m² (±6x3m¹) in de 
achtertuin. Het overige blijft met aanwezige grond. € 680,00 

12.05 Pergola aan de voorgevel / linkerzijgevel van Douglas hout, betonpoeren  met verstelbare spindel. (hiermee kiest u ook optie 00.04)
vrijstaand € 6.295,00 

12.05a Pergola aan de voorgevel van Douglas hout,  betonpoeren  met verstelbare spindel. (hiermee kiest u ook optie 00.04)
half vrijstaand € 4.965,00 

12.20 Hardhouten vlonder. 3 x 1 meter. n.v.t. op          
bwnr. 1 en 2 n.t.b.

BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN VRIJSTAANDE WONING 

18.01 Uitbouw 1200 mm. (hiermee kiest u ook optie 00.04) vrijstaand € 30.800,00 

18.02 Uitbouw 2400 mm. (hiermee kiest u ook optie 00.04) vrijstaand € 39.900,00 

18.03 Carport, 2 heipalen, douglas randbalk, platdak met 1 laagse dakbedekking, hwa afvoer zink, aluminium daktrim, vlak plafond geschilderd in 
kleur, (hiermee kiest u ook optie 00.04)

vrijstaand € 19.700,00 

18.05 Werkkamer in berging, gehele berging geisoleerd uitvoeren, dak uitgevoerd in kanaalplaatvloer voorzien van spuitwerk. Dichte bergingdeur 
en glasdeur in de werkkamer. Vloerverwarming in de werkkamer op thermostaat (hiermee kiest u ook optie 00.04)

vrijstaand € 34.250,00 

18.08 Indeling tweede verdieping. (Incl optie 18.10) gibo wanden 70mm, stalen deurkozijnen zonder bovenlicht met standaard vlakke opdekdeuren. 
Incl uitbreiding elektrische installatie. (hiermee kiest u ook optie 00.04)

vrijstaand € 28.170,00 

18.09.1 Dakraampositie 1, Dakraam als tuimelvenster uitvoeren, grenen hout wit afgelakt, afmeting ca 78x118cm. Indekken in het riet.  (hiermee kiest 
u ook optie 00.04)

vrijstaand € 2.250,00 

18.09.2 Dakraampositie 2, Dakraam als tuimelvenster uitvoeren, grenen hout wit afgelakt, afmeting ca 114x118cm.  Indekken in het riet.  (hiermee 
kiest u ook optie 00.04)

vrijstaand € 2.350,00 

18.09.3 Dakraampositie 3, Dakraam als tuimelvenster uitvoeren, grenen hout wit afgelakt, afmeting ca 114x118cm.  Indekken in het riet.  (hiermee 
kiest u ook optie 00.04)

vrijstaand € 2.350,00 

18.10
Dakkapel op linker dakvlak. Inwenig ca 2200 mm uitvoering in Rockpanel in riet ingedekt. (hiermee kiest u ook optie 00.04) vrijstaand € 15.500,00 

18.00 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN HALFVRIJSTAANDE WONINGEN

18.01a Uitbouw 1200 mm. (hiermee kiest u ook optie 00.04) half vrijstaand € 29.700,00 

18.02a Uitbouw 2400 mm. (hiermee kiest u ook optie 00.04) half vrijstaand € 38.800,00 

18.05a Werkkamer in berging, gehele berging geisoleerd uitvoeren, dak uitgevoerd in kanaalplaatvloer voorzien van spuitwerk. Dichte bergingdeur 
en glasdeur in de werkkamer. Vloerverwarming in de werkkamer op thermostaat (hiermee kiest u ook optie 00.04)

half vrijstaand € 25.950,00 

18.06a Bijkeuken in berging, gehele berging geisoleerd uitvoeren, dak uitgevoerd in kanaalplaatvloer voorzien van spuitwerk. Dichte bergingdeur en 
glasdeur in de werkkamer.(hiermee kiest u ook optie 00.04)

half vrijstaand € 26.400,00 

18.07 Indeling tweede verdieping type 1, gibo wanden 70mm, stalen deurkozijnen zonder bovenlicht met vlakke opdekdeuren. Uitbreiding 
elektrische installatie. voorbereiding installatie aansluitpunten water en riolering tbv casco 2e badkamer, verlaagd plafond, afzuiging 
badkamer, (excl sanitair, elektr. radiator en tegelwerk, eea via showroom) geen temperatuur garantie

half vrijstaand € 21.480,00 

18.08a Indeling tweede verdieping type 2, gibo wanden 70mm, stalen deurkozijnen zonder bovenlicht met standaard vlakke opdekdeuren. Incl 
uitbreiding elektrische installatie.

half vrijstaand € 11.675,00 

18.09.1a
Dakraampositie 1, Dakraam als tuimelvenster uitvoeren, grenen hout wit afgelakt, afmeting 78x118cm, (hiermee kiest u ook optie 00.04) half vrijstaand € 1.850,00 

18.09.2a
Dakraampositie 2, Dakraam als tuimelvenster uitvoeren, grenen hout wit afgelakt, afmeting 114x118cm, (hiermee kiest u ook optie 00.04) half vrijstaand € 1.850,00 

18.10.1a
Dakkapel op achterdakvlak, inwendige breedte ca 1500mm, (hiermee kiest u ook optie 00.04) half vrijstaand € 13.900,00 

18.10.2a
Dakkapel op achterdakvlak, inwendige breedte ca 3000mm, (hiermee kiest u ook optie 00.04) half vrijstaand € 15.900,00 

18.10.3a Dakkapel op voordakvlak, inwendige breedte ca 2200mm. Incl vergunningaanvraag ondervoorbehoud van afgifte, (hiermee kiest u ook optie 
00.04)

half vrijstaand, 
bwnr 2,5,8,7,10,

€ 14.500,00 
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BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN ALGEMEEN

18.04 Trapkast, bestaande uit dichte trap,dichtewanden/panelen, stalen binnendeurkozijn met vlakke opdekdeur, armatuur op sencor en wcd. € 2.500,00 

18.71 Extra kruipluik in beganegrondvloer
€ 435,00 

18.80 Kelder optie(geisoleeerde uitvoering) vanuit de hal te bereiken onder entree en woonkamer. Inwendige maat kelder ca 2660 x 6000 en ca 
2500 mm hoog. Incl lichtpunt, afzuigpunt in de hoek van de kelder, zwevende dekvloer, (wanden niet afgewerkt) vuren opentrap. (afmeting is 
afwijkend van bouwbesluit) voorbehoud afgifte vergunning) (hiermee kiest u ook optie 00.04)

€ 59.600,00 

22.00 LICHTE SCHEIDINGSWANDEN

22.01 Verplaatsen / aanpassen gibowanden (afhankelijk van situatie en uw wensen).
n.t.b.

22.02 Gibowanden basis woning uitvoeren in 100mm dik ipv 70mm dik. (ruimte wordt hierdoor kleiner). binnendeurkozijnen worden dikker uitgevoerd
vrijstaand € 2.340,00 

22.02a Gibowanden basis woning uitvoeren in 100mm dik ipv 70mm dik.  (ruimte wordt hierdoor kleiner). binnendeurkozijnen worden dikker 
uitgevoerd half vrijstaand € 2.130,00 

22.20 Slaapkamers achtergevel (2 en 3) samenvoegen. 
€ 250,00 

22.30 Wandje (7cm dik) plaatsen tpv douchehoek in de badkamer tot aan plafond exclusief tegelwerk (breedte tot ca 1,0 m¹).
€ 410,00 

30.00 KOZIJNEN EN DEUREN

30.03 2 delige schuifpui ipv openslaande deuren/vastzijlicht 
€ 3.695,00 

30.04 Schuifpui van buitenaf sluitbaar maken. (Icm optie 30.03)
€ 125,00 

30.05 Garage kanteldeur wijzigen in openslaande vlakke dichte deuren
€ 3.650,00 

30.06 Loopdeur ipv stalen kanteldeur naar berging
€ 3.175,00 

30.10 Draairichting van binnendeur veranderen (excl. lichtschakelaar).
€ 135,00 

30.11 Verplaatsen binnendeurkozijn in lichte scheidingswand (excl. lichtschakelaar).
€ 160,00 

30.22 Ander type binnendeuren, bijvoorbeeld met grote glasopening. U wordt t.z.t. nader geïnformeerd over de mogelijkheden.
n.t.b.

30.40 Meerprijs uitvoeren dakvenster binnenzijde in kunststof afwerking ipv gelakt wit grenen hout. Prijs per stuk icm optie dakvenster
€ 295,00 

32.00 TRAPPEN

32.05 Vuren verdiepingstrap voorzien van wit gegronde stootboorden. Let op achter en onderzijde (montage zijde) van stootboorden blijven in het 
zicht. € 775,00 

32.10 Traptreden voorzien van zwart rubberen slijtstrip  1 per trede / per trap
€ 660,00 

32.11 Traptreden voorzien van zwart rubberen slijtstrip  2 per trede / per trap
€ 1.150,00 

40.00 STUKADOORWERK

40.01 Plafond spuitwerk vervallen (geen verrekening) keuze per woonlaag, reparaties, uitvlakken plafond wordt dan niet uitgevoerd.
€ 0,00 

41.00 TEGELWERK 

41.06 Andere keuze tegelwerk vlg. tegelleverancier via hoofdaannemer. Offertedatum dd-mm-jj, nummer ... van ….... U wordt nog nader 
geïnformeerd. Evenuteel vervallen tegels worden in showroom verrekend. n.t.b.

47.00 INSTALLATIEPAKKET TBV KEUKEN INRICHTING VIA BRUYNZEEL KEUKENS. 

47.1.0 Uitbreiding en extra installatie tbv Basis keuken voorzijde, Bnr. 1,4,6,9,10 en 2,5,7,8,11 gespiegeld 
€ 1.085,00 

47.1.1 Uitbreiding en extra installatie tbv keuken comfort voorzijde, Bnr. 1,4,6,9,10 en 2,5,7,8,11 gespiegeld
€ 1.550,00 

47.1.2 Uitbreiding en extra installatie tbv keuken luxe voorzijde, Bnr. 1,4,6,9,10 en 2,5,7,8,11 gespiegeld.
€ 1.535,00 

47.2.0 Uitbreiding, verplaatsen, aanpassen en extra installatie tbv keuken comfort achterzijde, Bnr. 1,4,6,9,10 en 2,5,7,8,11 gespiegeld.
€ 2.950,00 

47.2.1 Uitbreiding, verplaatsen, aanpassen en extra installatie tbv keuken Luxe achterzijde, Bnr. 1,4,6,9,10 en 2,5,7,8,11 gespiegeld
€ 3.810,00 

47.2.2 Uitbreiding, verplaatsen, aanpassen en extra installatie tbv keuken met uitbouw 1200mm, Bnr. 1,4,6,9,10 en 2,5,7,8,11 gespiegeld. Deze optie 
alleen mogelijk met optie(18.01b) € 4.150,00 

47.2.2 Uitbreiding, verplaatsen, aanpassen en extra installatie tbv keuken met uitbouw 2400mm, Bnr. 1,4,6,9,10 en 2,5,7,8,11 gespiegeld. Deze optie 
alleen mogelijk met optie(18.01b) € 4.275,00 

47.3.0 Uitbreiding en extra installatie tbv Basis keuken voorzijde, Bnr. 3
€ 1.085,00 

47.3.1 Uitbreiding en extra installatie tbv keuken vrijstaande woning Comfort voorzijde, Bnr. 3
€ 1.550,00 

47.3.2 Uitbreiding en extra installatie tbv keuken vrijstaande woning Luxe voorzijde, Bnr. 3
€ 1.535,00 

47.4.0 Uitbreiding, aanpassen en extra installatie tbv keuken vrijstaande woning Comfort achterzijde Bnr.3 
€ 3.200,00 
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47.4.1 Uitbreiding, aanpassen en extra installatie tbv keuken vrijstaande woning Luxe achterzijde Bnr.3 
€ 3.800,00 

47.4.2 Uitbreiding, aanpassen en extra installatie tbv keuken vrijstaande woning Uitbouw 1200mm Bnr.3  Deze optie alleen mogelijk met optie(18.01)
€ 4.300,00 

47.4.3 Uitbreiding, aanpassen en extra installatie tbv keuken vrijstaande woning Uitbouw 2400mm Bnr.3  Deze optie alleen mogelijk met optie(18.01)
€ 4.500,00 

50.00 LOODGIETERSWERK

50.02 Het leveren en plaatsen van een vorstvrije buitenkraan. 1x voorgevel
€ 935,00 

50.02 Het leveren en plaatsen van vorstvrije buitenkraan. 1x achtergevel / zijgevel
€ 1.017,50 

50.03 Verplaatsen wasmachine-afvoer aansluiting (riolering en water) in dezelfde ruimte exclusief elektra,).
€ 380,00 

50.06 Het verleggen van de koud- en warmwaterleiding en riolering in de keuken. Bij vloerverwarming, moet mogelijk de waterleiding verder 
omgelegd worden (ter beoordeling installateur). Prijs per m1 € 200,00 

50.38 Koudwateraansluitingen in de keuken met stopkraan t.b.v. quooker) exclusief elektra.
€ 260,00 

50.39 Koudwateraansluiting met beluchtekraan in de keukenspoelkast tbv vaatwasser.
€ 295,00 

50.52 Aanbrengen extra water- en riolering aansluiting stoomoven incl. ± 2-3m waterleiding (excl. elektra).
€ 570,00 

53.00 SANITAIR

53.01 Andere keuze sanitair vlg. sanitairleverancier van hoofdaannemer. Offertedatum dd-mm-jj, nummer . U wordt nog nader geïnformeerd.
via showroom

53.07 Verplaatsen douchekop en/of douchemengkraan binnen douchehoek (Via sanitair showroom)
via showroom

53.11 Het verplaatsen van de standaard wastafel(aansluiting) op dezelfde wand in de badkamer.
€ 245,00 

53.12 Extra aansluiting van riolering, koud- en warmwater voor dubbele wastafel in de badkamer. I.g.v. afgedopte aansluitingen dient binnen 2 
weken na oplevering hierop een kraan gemonteerd te zijn ter beperking van legionella-risico. Tevens dienen de waterleidingen goed 
doorgespoeld te worden.

€ 395,00 

53.40 Extra afgedopte aansluitng  direct boven de vloer van riolering en koud- en warmwater voor standaard badopstelling in badkamer.  I.g.v. 
afgedopte aansluitingen dient binnen 2 weken na oplevering hierop een kraan gemonteerd te zijn ter beperking van legionella-risico. Tevens 
dienen de waterleidingen goed doorgespoeld te worden.

€ 440,00 

53.50 Levering/plaatsing bad in badkamer incl. aansluiten op aangebrachte voorziening. 
via showroom

60.00 W-INSTALLATIE

60.01 Vloerverwarming- koeling  capaciteit van 15° vergroten naar 22° tpv onbenoemde ruimte op zolder. (excl.optie 60.31) (hiermee kiest u ook 
optie 00.04)

halfvrijstaand met 
tuitgevel € 2.580,00 

60.01a Vloerverwarming- koeling  capaciteit van 15° vergroten naar 22° tpv onbenoemde ruimte op zolder (excl.optie 60.31) (hiermee kiest u ook 
optie 00.04) half vrijstaand € 2.150,00 

60.01b Vloerverwarming- koeling  capaciteit van 15° vergroten naar 22° tpv onbenoemde ruimte op zolder (excl.optie 60.31) (hiermee kiest u ook 
optie 00.04) vrijstaand € 2.390,00 

62.02 Elektrische handdoekradiator en wcd verplaatsen in de badkamer. 
€ 295,00 

60.03 Verdeler vloerverwarming verplaatsen incl. verplaatsen wcd (indien mogelijk)
€ 345,00 

60.10 Verhogen tapwatervoorraad van 200 liter naar 300 liter. Houd rekening met hoger energieverbruik. De warmtepomp is ca 40 cm hoger 
waardoor de positie van de wp. kan veranderen (hiermee kiest u ook optie 00.04)

€ 2.150,00 

60.30 Aanpassen zone verdeling vloerverwarming i.v.m. andere indeling ruimte(n).
€ 245,00 

60.31 extra zone indeling vloerverwarming met extra bediening thermostaat
€ 865,00 

61.00 VENT. EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

61.01 Extra bediening standen schakelaar mechanische afzuiging (WTW unit). Bijvoorbeeld in de badkamer.
€ 935,00 

61.02 Verplaatsen MV ventielen binnen de keuken zone tot ca 2 meter
€ 500,00 

61.03 Verplaatsen MV ventielen binnen de keuken zone tot ca 4 meter
€ 950,00 

61.05 Verplaatsen MV toevoer- of afzuigventiel n.t.b. afhankelijk van nieuwe positie 
n.t.b.

61.06 Extra plaatsen MV toevoer- of afzuigventiel n.t.b. afhankelijk van nieuwe positie 
n.t.b.

70.00 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

70.00 Verplaatsen WCD in wand. € 145,00 

70.00a Verplaatsen WCD van wand positie naar vloer positie. (kabel met overlengte bv tbv kookeiland) € 290,00 

70.01 Extra enkele WCD.
€ 225,00 

70.01a Wijzigen 1-voudig WCD naar 2-voudig € 95,00 

70.02 Extra dubbele inbouwwandcontactdoos met randaarde op een bestaande groep.
€ 265,00 

70.03 Extra enkele WCD spatwaterdicht en geaard. 
€ 315,00 

70.03a Extra dubbele WCD spatwaterdicht en geaard. 
€ 390,00 
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70.03b Extra enkele WCD spatwaterdicht en geaard op aparte groep € 450,00 

70.03c Extra dubbele WCD spatwaterdicht en geaard op aparte groep € 480,00 

70.04 Extra (continue) aansluitpunt t.b.v. zonwering. Per zonwering één aansluitpunt eindigend op een kroonsteen.
€ 240,00 

70.06 Extra dubbele WCD in meterkast t.b.v. bijvoorbeeld CAI-versterker of modem op bestaande groep. € 180,00 

70.10 Verplaatsen schakelaar 
€ 145,00 

70.11 Extra enkelpolige schakelaar € 210,00 

70.12 Lichtpuntschakeling (enkel) veranderen in 2 dubbele wisselschakeling. € 240,00 

70.12a Lichtpuntschakeling (wissel) veranderen in kruisschakeling. € 255,00 

70.12b Serieschakelaar omzetten naar 2x enkelpolige- of wisselschakelaar € 135,00 

70.12c 2 enkelpolige of 2 wisselschakelaars aanpassen naar 1 serieschakelaar € 105,00 

70.15 Verplaasten plafondlichtpunt (positie is altijd indicatief) € 145,00 

70.16 Extra (plafond-wand)lichtpunt (binnen de woning) op bestaande schakelaar  (positie is altijd indicatief) € 195,00 

70.17 Extra (plafond-wand)lichtpunt (binnen de woning) op extra schakelaar. € 330,00 

70.17a Extra buitenwand lichtpunt (buitengevel van de woning) op bestaande schakelaar. € 360,00 

70.17b Extra buitenwand lichtpunt (buitengevel van de woning) op extra schakelaar. € 495,00 

70.18 Verplaatsen lichtpunt boven de wastafel in de badkamer in lichte scheidingwand € 145,00 

70.18a Extra wandlichtpunt op dezelfde schakelaar in de badkamer boven de wastafel (2 lichtpunten) in lichte scheidingswand.
€ 165,00 

70.19 Aansluiten spiegelkast op wastafellichtpunt (evt. omzetten naar continue stroom indien nodig voor meubel / spiegelpaneel/-kast met 
schakelaar).

€ 120,00 

70.20 Verplaatsen aarde punt (standaard positie onder de wastafel)
€ 145,00 

70.21 Metalen bad, douchebak of draingoot aarden. € 150,00 

70.22 Vloer aarding extra badkamer (eea nader te bepalen) 
n.t.b.

70.25 Verplaatsen rookmelder (indien mogelijk(toegestaan) € 145,00 

70.26 Extra rookmelder € 270,00 

70.27 Verplaatsen loze TEL en/of CAI aansluiting. € 145,00 

70.30 Extra Loze leiding vanuit meterkast inclusief controledraad eindigend in loze doos ca. 0,3m boven de vloer.  Ø19mm € 285,00 

70.31 Extra Loze leiding vanuit meterkast inclusief controledraad tbv alarm en/of camera € 265,00 

70.32 15 meter grondkabel 4x 1,5 + aarde op aparte groep in de meterkast, op rol tpv de gevel.  € 485,00 

70.33 Bedraden en afmonteren van een bestaande loze doos als enkele WCD op bestaande lichtgroep € 295,00 

70.34 Bedraden en afmonteren van een bestaande loze doos als enkele WCD en als extra groep (incl. groep in meterkast). Indien nodig kiest u ook 
optie 70.45, eea wordt nader bepaald) € 385,00 

70.35 Extra loze leiding + CAI afgemonteerd € 390,00 

70.36 Extra Loze leiding + CAT 6 afgemonteerd € 330,00 

70.36b Meerprijs uitvoering in CAT 6A ipv CAT6 (per aanspuitpunt) € 135,00 

70.36c Extra Loze leiding + CAT 6 afgemonteerd op gevel buiten € 375,00 

70.37 Bedraden en afmonteren van een bestaande loze doos als digitaal UTP stekker vanuit de meterkast op een plaats naar keuze (exclusief 
70.30).

€ 240,00 

70.38 Bedraden en afmonteren van een bestaande loze doos als CAI vanuit de meterkast op een plaats naar keuze (exclusief 70.30). € 240,00 

70.40 Extra groep 230V in meterkast inclusief enkele WCD, plaats naar keuze. Exclusief eventuele verdere uitbreiding meterkast. Indien nodig kiest 
u ook optie 70.45, eea wordt nader bepaald) € 360,00 

70.41 Extra groep 230 v  in meterkast inclusief dubbele WCD, plaats naar keuze. Exclusief eventuele verdere uitbreiding meterkast.  Indien nodig 
kiest u ook optie 70.45, eea wordt nader bepaald) € 465,00 

70.42 Standaard kookgroep 2 x 230 v (tot 7,2KW) omzetten in 3 fase kookgroep 3x 230V (tot 11KW)  Indien nodig kiest u ook optie 70.45, eea 
wordt nader bepaald) € 300,00 

70.45 T.g.v. de uitbreiding van het aantal groepen en/of het aantal extra wandcontactdozen is uitbreiding van de meterkastuitvoering nodig. Eea 
wordt nader door de installateur bepaald en later aangeboden indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. n.t.b.

a Extra aardlek (1stuks 2 polig) gemonteerd
€ 315,00 

b Extra aardlek (1stuks 4 polig) gemonteerd
€ 420,00 

c Extra aardlek (1stuks 2 polig) vervangen door (1stuks 4-polig) gemonteerd
€ 180,00 

d Hoofdschakelaar 230v omzetten naar 400 Volt
€ 165,00 

e Module kast omzetten van 230v naar 400 Volt
€ 225,00 

f Uitbreiding module kast 230 V t.g.v. extra groepen
€ 450,00 

g Uitbreiding module kast 400 V t.g.v. extra groepen
€ 495,00 

70.51 Voorbereiding laadpaal in de berging of op metselwerk buitengevel (geschikt voor 3 fase 25A) Zelf later nader af te monteren
n.t.b.

70.60 Uitbreiding extra pv-panelen. Eea nader te bepalen aan de hand van positie en andere wensen
n.t.b.

Mochten tijdig overeengekomen kopersopties overhoopt niet (volledig) aangebracht zijn, dan bedraagt eventuele restitutie nooit meer dan dat deelbedrag uit deze lijst.

Per € 1000,- meerwerk wordt de bouwtijd met 0,5 werkbare dag verlengt.

De bovengenoemde kopersopties zijn alleen van toepassing op dit project. Prijzen zijn geldig tot en met 1 sept. 2022. 
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