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OPTIELIJST 

Projectnr. : 2006 

Omschrijving : 30 Woningen Willemsbuiten Fase 2.1, Tilburg 

 

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.  Pagina 2 van 32 

Optielijst d.d. 14 april 2016 

BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL 

 
   
 
Code 

 
Omschrijving 

Prijs in � 
incl. BTW 

   
 OPMERKINGEN  

09.00.00 ALGEMEEN 
Na de genoemde sluitingsdatum kunnen geen wijzigingen meer 
worden doorgevoerd. Alleen bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld later 
verkochte woning) zijn eventuele wijzigingen mogelijk. Dit kan 
prijsconsequenties hebben, die dan aan de koper worden 
doorberekend. 
 
Er is bij het meerwerk geen rekening gehouden met eventuele BTW 
wijzigingen. Wanneer wijzigingen van het BTW tarief worden 
doorgevoerd zal dit aan de koper worden doorberekend. 
 
Wijzigingen aan de woning als gevolg van kopersopties kunnen van 
invloed zijn op het voldoen aan de gestelde eisen en / of normen, die 
een onderdeel vormen van de bouwvergunning. Het wel of niet voldoen 
hieraan is de volledige verantwoordelijkheid van de koper. 
 
Genoemde maten zijn plus minus maten en kunnen afwijken. 
 

 



 

 

 

OPTIELIJST 

Projectnr. : 2006 

Omschrijving : 30 Woningen Willemsbuiten Fase 2.1, Tilburg 

 

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.  Pagina 3 van 32 

Optielijst d.d. 14 april 2016 

BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL 

   
 
Code 

 
Omschrijving 

Prijs in � 
incl. BTW 

09.10.00 OPTIELIJSTEN 
Genoemde bedragen in de optielijsten zijn stuks prijzen, tenzij anders 
aangegeven. 
 
Door ons zal worden gecontroleerd of de door u aangegeven opties 
technisch mogelijk zijn. Zijn de opties niet mogelijk dan zullen wij dit 
aan u kenbaar maken. 
 
Bij opdracht van één of meerdere opties vragen wij u alle pagina's 
inclusief eventuele bijlagen te paraferen en de laatste pagina te 
voorzien van datum en handtekening. 
 
Wij vragen u altijd de optielijsten aan ons te retourneren, ook wanneer 
u geen gebruik wilt maken van de  genoemde opties. Bij retournering 
van de optielijsten vragen wij u alle pagina�s te paraferen en de laatste 
pagina te voorzien van datum en handtekening 
 
Alleen volledige en juist ingevulde lijsten worden door ons in 
behandeling genomen. 
 
Handgeschreven opmerkingen zijn niet toegestaan, hier kunnen 
derhalve geen rechten aan ontleend worden. 
 
Per 1000,00 euro aan MEERWERK zal de bouwtijd zoals aangegeven 
in de koopaannemingsovereenkomst met 1 werkbare werkdag 
verlengd worden. Dit geldt dus alleen voor het meerwerk, met 
minderwerk wordt geen rekening gehouden. Dagen worden te alle 
tijden naar boven afgerond. 
Voorbeeld: 
Som meerwerk   � 1.200,00  
Som minderwerk  � -  200,00 + 
    --------------- 
Totaal meer- minderwerk � 1.000,00 
 
Aantal extra werkbarewerkdagen � 1.200 delen door 1000 = 1,2 dagen 
extra. 
Afgerond worden dit dus 2 extra werkbare werkdagen. 
 
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 
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09.40.00 STUCADOORSWERK 
Voor diverse soorten stucwerk op wand en / of plafond kan door ons 
een vrijblijvende offerte worden gemaakt. Tijdens het persoonlijk 
gesprek kunnen de verschillende soorten stucwerk worden getoond. 
 
Wanneer twee of meer ruimtes met elkaar in open verbinding staan en 
u kiest voor een wand- en / of plafondafwerking dient dit voor alle 
ruimtes te worden aangegeven, bijv.(entree/overloop en / of 
woonkamer/zitkamer). Dit dient door de koper zelf te gebeuren. 
Wanneer dit niet het geval is zal dit door Bouwbedrijf van Schijndel 
B.V. worden aangegeven, doch de koper is hiervoor zelf 
verantwoordelijk. 
 
Op het als meerwerk uitgevoerde stucwerk (spuitwerk, spachtelputz, 
etc.) op de wanden en plafonds kunnen wij geen garanties geven ten 
aanzien van scheurvorming (krimp en / of zetting) en verkleuring. 
Gezien de afwerking van de woningen voor oplevering, zijn kleine 
kleur- en / of structuurverschillen (plaatselijk) als gevolg van reparaties 
niet te voorkomen. Dit zal geen reden zijn tot afkeur van het 
uitgevoerde stucwerk. 
 

 

09.50.00 SANITAIR 
Wanneer u bij de sanitairleverancier een wandcloset heeft uitgezocht is 
het raadzaam de overeengekomen hoogte te controleren op de offerte. 
 
Controleer ook altijd of de uitgezochte artikelen ook juist in de offerte 
zijn aangegeven. 
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09.70.00 ELEKTRA 
Het verplaatsen van centraaldozen in de betonvloeren is niet mogelijk. 
 
Wijzigingen van elektra punten dient u op de verkooptekening aan te 
geven alleen dan kunnen wij u wensen / wijzigingen in opdracht 
nemen. 
 
De exacte plaats van de elektra punten kan in werkelijkheid afwijken 
van hetgeen op de verkooptekeningen staat aangegeven. 
 
Extra wandcontactdozen en / of verplaatsingen van elektra 
aansluitpunten kunnen op de plattegrond worden aangegeven. Het is 
ook mogelijk dit tijdens het persoonlijk gesprek aan te geven. 
 
Houdt u er rekening mee dat wijzigingen aan de E-Installatie gevolgen 
kunnen hebben voor de inrichting van de meterkast, te denken valt 
aan: 
- Extra groep(en); 
- Extra aardlekschakelaar(s); 
- etc. 
Indien nodig zullen deze kosten later alsnog worden toegevoegd aan 
de optielijst, ondanks het feit dat andere offertes reeds zijn 
goedgekeurd. 
 
Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan zullen de 
eventuele consequenties worden doorberekend aan de koper. 
 
Standaard telefoon- en / of CAI-aansluitingen alsmede extra telefoon- 
en / of CAI-aansluitingen worden in de meterkast niet aangesloten. 
Afhankelijk van het totaal aantal telefoon- en / of CAI-aansluitpunten 
zal in de meterkast een telefooncentrale en / of CAI-versterker 
geplaatst moeten worden. Het aansluiten van de bekabeling op deze 
apparatuur alsmede de benodigde apparatuur is niet bij de prijs 
inbegrepen. 
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 RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN  

30.10 HOUTEN BINNENDEURKOZIJNEN 
 
 

 

30.10.11 HOUTEN binnendeurkozijn inclusief STOMPE deur in plaats van 
stalen kozijn met opdek deur en spiegelstuk 
Het leveren en monteren van een houten binnendeurkozijn in plaats 
van een standaard stalen nastelkozijn. 
BOUWKUNDIG 
- Verrekening standaard kozijn en deur zijn in deze optie 
meegenomen. 
- Kozijnen worden uitgevoerd in hardhout. 
- Kozijnen worden uitgevoerd voor stompe deuren. 
- Deur wordt uitgevoerd als stompe deur in plaats van opdek deur. 
- Kozijn en deur worden uitgevoerd in de kleur: Alpine wit. (kleur bij 
benadering). 
- Kleur verschil tussen kozijn en deur zijn in verband met materiaal 
verschillen niet uitgesloten. 
- Ruimte onder de deur plus minus 25mm, ruimte tussen bovenkant 
afgewerkte vloer en onderkant deur. 
- Het spiegelstuk boven een binnenkozijnen komt te vervallen en wordt 
dichtgezet met een gelijkwaardig materiaal als de binnenwanden. 
- Indien noodzakelijk zullen de nodige dilataties in het metselwerk 
boven het kozijn worden opgenomen. 
- Het risico van eventueel optredende scheurvorming (krimp en / of 
zetting), alsmede oneffenheden bij strijklicht zijn geheel voor rekening 
koper. 
 

530,00 
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30.10.12 HOUTEN kozijn inclusief STOMPE deur in plaats van stalen kozijn 
met opdek deur en spiegelstuk (exclusief dopjes) 
Het leveren en monteren van een houten binnendeurkozijn in plaats 
van een standaard stalen nastelkozijn. 
BOUWKUNDIG 
- Verrekening standaard kozijn en deur zijn in deze optie 
meegenomen. 
- Kozijnen worden uitgevoerd in hardhout. 
- Kozijnen worden uitgevoerd voor stompe deuren. 
- Deur wordt uitgevoerd als stompe deur in plaats van opdek deur. 
- Kozijn en deur worden uitgevoerd in de kleur: Alpine wit. (kleur bij 
benadering). 
- Kleur verschil tussen kozijn en deur zijn in verband met materiaal 
verschillen niet uitgesloten. 
- Na montage wordt het kozijn handmatig geschilderd, gaten voor de 
montage van het kozijn worden dichtgezet, hierdoor kan er een 
afwijking in de structuur van het oppervlakte ontstaan. 
- Ruimte onder de deur plus minus 25mm, ruimte tussen bovenkant 
afgewerkte vloer en onderkant deur. 
- Het spiegelstuk boven een binnenkozijnen komt te vervallen en wordt 
dichtgezet met een gelijkwaardig materiaal als de binnenwanden. 
- Indien noodzakelijk zullen de nodige dilataties in het metselwerk 
boven het kozijn worden opgenomen. 
- Het risico van eventueel optredende scheurvorming (krimp en / of 
zetting), alsmede oneffenheden bij strijklicht zijn geheel voor rekening 
koper. 
 

615,00 
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30.15 BINNENDEUREN 
Wij bieden u de mogelijkheid het type binnendeur te wijzigen. 
U kunt hiervoor een keuze maken uit het leveringsprogramma van 
Svedex, een brochure hiervoor zal u, tijdens het persoonlijk gesprek 
worden overhandigd en besproken. 
Het is ook mogelijk dat wij u de brochure toesturen, dit kunt u ons via 
email laten weten: 
mail@vanschijndel-bouwgroep.nl 
Vergeet hierbij niet uw naam, projectnummer en bouwnummer te 
vermelden. 
Sluitingsdatum voor binnendeuren, gelijk aan sluitingsdatum optielijst 
2. 
 

 

30.00.09 Vervallen standaard binnendeur (OPDEK) incl. garnituur 
Het laten vervallen van een standaard binnendeur (OPDEK). 
BOUWKUNDIG 
- Het laten vervallen van een standaard binnendeur (OPDEK); 
- Het standaard hang- en sluitwerk komt te vervallen. 
OPMERKING 
- Bovenlicht / spiegelstuk blijft, komt dus niet te vervallen. 
- Kopers informatiefolder minderwerk - deuren versie 01 januari 2011, 
die als bijlage is toegevoegd, maakt onderdeel uit van deze optie en is 
hier onlosmakelijk mee verbonden. 
 

-45,00 

30.00.10 Vervallen standaard binnendeur (STOMP) incl. garnituur 
Het laten vervallen van een standaard binnendeur (STOMP). 
BOUWKUNDIG 
- Het laten vervallen van een standaard binnendeur (STOMP); 
- Het standaard hang- en sluitwerk komt te vervallen. 
OPMERKING 
- Bovenlicht / spiegelstuk blijft, komt dus niet te vervallen. 
- Kopers informatiefolder minderwerk - deuren versie 01 januari 2011, 
die als bijlage is toegevoegd, maakt onderdeel uit van deze optie en is 
hier onlosmakelijk mee verbonden. 
 

-60,00 
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30.00.50 Dichtzetten bovenlicht (binnendeurkozijn) 
Het bovenlicht boven een binnendeurkozijn dichtzetten. 
BOUWKUNDIG 
- Bovenlicht dichtzetten met een gelijkwaardig materiaal als de 
binnenwanden.  
- Daar waar het om technische redenen niet kan, of niet is toegestaan 
zal het kozijn standaard worden uitgevoerd. 
- Kozijnen blijven stalen nastelkozijnen alleen dan zonder bovenlicht, 
deuren blijven uitgevoerd als opdekdeur. 
- Indien noodzakelijk zullen de nodige dilataties in het metselwerk 
boven het kozijn worden opgenomen. 
- Het risico van eventueel optredende scheurvorming (krimp en / of 
zetting), alsmede oneffenheden bij strijklicht zijn geheel voor rekening 
koper. 
- Indien het kozijn standaard wordt uitgevoerd met spiegelstuk zal het 
spiegelstuk vervallen. Kozijnen blijven stalen nastel kozijnen. 
 

98,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

OPTIELIJST 

Projectnr. : 2006 

Omschrijving : 30 Woningen Willemsbuiten Fase 2.1, Tilburg 

 

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.  Pagina 10 van 32 

Optielijst d.d. 14 april 2016 

BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL 

   
 
Code 

 
Omschrijving 

Prijs in � 
incl. BTW 

30.55 SOLATUBE 
 
 

 

30.55.01 Solatube platdak diameter 25cm 
Het leveren en monteren van een solatube. Indien dit ook kan (direct 
onder het dak). 
BOUWKUNDIG 
- Leveren en aanbrengen van een solatube Ø25cm. 
- Inclusief optiview plafondplaat, kleur wit. 
- Maken van een sparing ten behoeve van de solatube. 
- Inplakken van de solatube. 
 

1.260,00 

30.55.02 Solatube platdak diameter 35cm 
Het leveren en monteren van een solatube. Indien dit ook kan (direct 
onder het dak). 
BOUWKUNDIG 
- Leveren en aanbrengen van een solatube Ø35cm. 
- Inclusief optiview plafondplaat, kleur wit. 
- Maken van een sparing ten behoeve van de solatube. 
- Inplakken van de solatube. 
 

1.506,00 

30.55.03 Verlichtingsarmatuur solatube 
Verlichtingsarmatuur in solatube. 
BOUWKUNDIG 
- Het leveren en monteren van een verlichtingsarmatuur voor de in 
optie 30.55.01 of 30.55.02 aangeboden solatube. 
E-INSTALLATIE 
- Verlichtingsarmatuur zal worden geschakeld met dezelfde schakelaar 
als het plafondlichtpunt van de ruimte waarin de solatube komt. 
- Indien het lichtpunt (van de solatube) op een aparte schakelaar 
wenselijk is, kan voor optie 70.10.03 Extra plafondlichtpunt inclusief 
schakelaar gekozen worden. De kosten voor optie 70.10.03 komen 
boven op de kosten van optie 30.55.03. 
- Standaard centraaldozen kunnen niet komen te vervallen. 
- Voor deze optie kan alleen gekozen worden als ook gekozen wordt 
voor optie 30.55.01 of 30.55.02. 
 
 

270,00 
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 BEGLAZING  

34.05 BEGLAZING WONING 
 
 

 

34.05.01 Beglazing volgens NEN 3569 
De toe te passen beglazing voldoet volledig aan de wettelijke eisen van 
het bouwbesluit. De beglazing voldoet niet aan de NEN 3569 
(veiligheidsglas in gebouwen). Indien u dit wenst kunt u dit schriftelijk 
aan ons kenbaar maken en zullen wij hiervoor, voor uw woning, een 
offerte maken. 
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 SCHILDERWERKEN  

46.10 KLEUR VOORDEUR EN DUBBELE GARAGEDEUR 
Hieronder zijn de verschillende keuzes van de kleuren van de voordeur 
en dubbele garagedeur aangegeven, zoals ook aangegeven in de 
technische omschrijving. 
Kleur overige deuren: 
- Achterdeur(en) (woning en garage) WIT (RAL 9010). 
 
Standaard kleur van de voordeur en dubbele garagedeur is GRIJS 
(RAL 7015). 
 

 

46.10.10 Kleur voordeur en dubbele garagdedeur GROEN (RAL 6028) 
Kleur van de voordeur en dubbele garagedeur uitvoeren in GROEN 
(RAL 6028). 
 

 

46.10.15 Kleur voordeur en dubbele garagedeur BLAUW (RAL 5000) 
Kleur van de voordeur en dubbele garagedeur uitvoeren in BLAUW 
(RAL 5000). 
 

 

46.10.20 Kleur voordeur en dubbele garagedeur MAHONIE (RAL 8003) 
Egaal van kleur 
Kleur van de voordeur en dubbele garagedeur uitvoeren in MAHONIE, 
egaal van kleur, geen houtnerf motief (RAL 8003). 
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 LOODGIETERSWERK  

50.25 RIOLERING 
 
 

 

50.25.01 Afvoer condenswasdroger 
Aansluiting voor wasdroger bij de aansluiting van de wasmachine. 
- Extra afvoer voor condensatiewasdroger aangesloten bij afvoer van 
wasmachine. 
- Aanpassen aan de elektra zijn in deze optie niet meegenomen. 
 

70,00 

50.30 BUITEN 
 
 

 

50.30.01 Buitenkraan met van vorstbeveiliging 
Leveren en aanbrengen van een buitenkraan voorzien van 
vorstbeveiliging ter plaatse van het balkon / terras. 
 

365,00 

50.30.21 Schrobput onder buitenkraan 
Het leveren en aanbrengen van een schrobput. 
Niet op balkom / loggia en / of openbare gebieden. 
 

231,00 

50.60 UITSTORTGOOTSTEEN 
Uitstortgootsteen kan alleen geplaatst worden in de woning 
(bijvoorbeeld in de inpandige berging). 
 

 

50.60.01 Plaatstalen uitstortgootsteen met koudwaterkraan 
Het leveren en monteren van een plaatstalen uitstortgootsteen inclusief 
koudwaterkraan en afvoer. 
Plaats uitstortgootsteen in de woning, nader in overleg te bepalen. 
Voorzieningen voor het "vorstvrij" houden zijn hierin niet meegenomen. 
 

618,00 

50.60.02 Plaatstalen uitstortgootsteen met mengkraan 
Het leveren en monteren van een plaatstalen uitstortgootsteen inclusief 
mengkraan (koud- en warmwater) en afvoer. 
Plaats uitstortgootsteen in de woning, nader in overleg te bepalen. 
Voorzieningen voor het "vorstvrij" houden zijn hierin niet meegenomen. 
 

757,00 

50.60.03 Porseleinen uitstortgootsteen met koudwaterkraan 
Het leveren en monteren van een porseleinen uitstortgootsteen 
inclusief koudwaterkraan en afvoer. 
Plaats uitstortgootsteen in de woning, nader in overleg te bepalen. 
Voorzieningen voor het "vorstvrij" houden zijn hierin niet meegenomen. 
 

1.119,00 
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50.60.04 Porseleinen uitstortgootsteen met mengkraan 
Het leveren en monteren van een porseleinen uitstortgootsteen 
inclusief mengkraan (koud- en warmwater) en afvoer. 
Plaats uitstortgootsteen in de woning, nader in overleg te bepalen. 
Voorzieningen voor het "vorstvrij" houden zijn hierin niet meegenomen. 
 

1.273,00 

50.60.05 Afgedopte aansluiting voor uitstortgootsteen incl. koudwater en 
riolering 
Het aanbrengen van een aansluiting voor een uitstortgootsteen, 
bestaande uit: 
  * Aansluiting koudwaterkraan; 
  * Afvoer voor uitstortgootsteen. 
De aansluiting van het koudwater zal worden voorzien van een 
tapkraantje. 
In de afvoer zal een speciedeksel worden geplaatst. 
Voorzieningen voor het "vorstvrij" houden zijn in deze aanbieding niet 
meegenomen. 
Leidingen zullen in de muur worden weggewerkt (met uitzondering van 
de aansluitpunten). 
 

327,00 

50.60.06 Afgedopte aansluiting voor uitstortgootsteen incl. koud- / 
warmwater en riolering 
Het aanbrengen van een aansluiting voor een uitstortgootsteen, 
bestaande uit: 
  * Aansluiting koudwaterkraan; 
  * Aansluiting warmwaterkraan; 
  * Afvoer voor uitstortgootsteen. 
De aansluiting van het koud- en warmwater zal worden voorzien van 
een tapkraantje. 
In de afvoer zal een speciedeksel worden geplaatst. 
Voorzieningen voor het "vorstvrij" houden zijn in deze aanbieding niet 
meegenomen. 
Leidingen zullen in de muur worden weggewerkt (met uitzondering van 
de aansluitpunten). 
 

411,00 
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 ELEKTRA  

70.00 ALGEMEEN 
Inbouwspots in het plafond zijn beperkt mogelijk, dit is onder andere 
afhankelijk van het vloertype. 
Bij breedplaatvloeren is het mogelijk, bij kanaalplaatvloeren niet. 
Ook de hoeveelheid en / of grootte van de spots in bepalend of het wel 
of niet kan. 
Het kan voorkomen dat door toepassing van spots in het plafond ook 
de standaard plafondafwerking komt te vervallen en dat dit door de 
koper na oplevering gedaan moet worden. 
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 PROJECTMATIGE WONINGAANPASSINGEN  

90.01 ALGEMEEN 
 
 

 

90.01.01 Dakkapel voorzijde 1800mm breed, Woningtype A1, A3, A4, A6, 
A7, A8, A9, A10 en B1 
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 
dakkapel volgens tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het leveren en plaatsen van een dakkapel, breedte 1800mm 
(inwendig). 
- Plaats dakkapel in overleg te bepalen. 
- Definitieve plaats dakkapel afhankelijk van dakconstructie en 
pannenmaat. 
- Verrekening van alle vervallen onderdelen zijn in deze prijsopgave 
meegenomen. 
- Wanden en plafond dakkapel voorzien van spuitwerk. 
 
W-INSTALLATIE 
- Afvoer regenwater door middel van verholen goten. 
- Afvoer water dak dakkapel door middel van een spuwer. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen aan de E-Installatie zijn in deze optie niet meegenomen. 
 

5.985,00 
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90.01.02 Dakkapel achterzijde 1800mm breed, Woningtype A1 t/m A10  B1 
t/m B3 en C5 
Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 
dakkapel volgens tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het leveren en plaatsen van een dakkapel, breedte 1800mm 
(inwendig). 
- Plaats dakkapel in overleg te bepalen. 
- Definitieve plaats dakkapel afhankelijk van dakconstructie en 
pannenmaat. 
- Verrekening van alle vervallen onderdelen zijn in deze prijsopgave 
meegenomen. 
- Wanden en plafond dakkapel voorzien van spuitwerk. 
 
W-INSTALLATIE 
- Afvoer regenwater door middel van verholen goten. 
- Afvoer water dak dakkapel door middel van een spuwer. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen aan de E-Installatie zijn in deze optie niet meegenomen. 
 

5.985,00 

90.01.03 Dakkapel achterzijde 2700mm breed, Woningtype B1 t/m B3 
Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 
dakkapel volgens tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het leveren en plaatsen van een dakkapel, breedte 2700mm 
(inwendig). 
- Plaats dakkapel in overleg te bepalen. 
- Definitieve plaats dakkapel afhankelijk van dakconstructie en 
pannenmaat. 
- Verrekening van alle vervallen onderdelen zijn in deze prijsopgave 
meegenomen. 
- Wanden en plafond dakkapel voorzien van spuitwerk. 
 
W-INSTALLATIE 
- Afvoer regenwater door middel van verholen goten. 
- Afvoer water dak dakkapel door middel van een spuwer. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen aan de E-Installatie zijn in deze optie niet meegenomen. 
 

9.695,00 
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90.01.04 Dakkapel voorzijde 2700mm breed, Woningtype B1 
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 
dakkapel volgens tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het leveren en plaatsen van een dakkapel, breedte 2700mm 
(inwendig). 
- Plaats dakkapel in overleg te bepalen. 
- Definitieve plaats dakkapel afhankelijk van dakconstructie en 
pannenmaat. 
- Verrekening van alle vervallen onderdelen zijn in deze prijsopgave 
meegenomen. 
- Wanden en plafond dakkapel voorzien van spuitwerk. 
 
W-INSTALLATIE 
- Afvoer regenwater door middel van verholen goten. 
- Afvoer water dak dakkapel door middel van een spuwer. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen aan de E-Installatie zijn in deze optie niet meegenomen. 
 

9.695,00 

90.01.11a Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 1, Woningtype A1, A2, A3, A4, 
A6, A7, A8, A9, A10, B1 t/m B3, C5 
Dakvenster afmeting circa 1140x1180mm, conform tekening positie 1. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
1140 x 1180 mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.250,00 

90.01.11b Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 2, Woningtype A1, A2, A3, A4, 
A6, A7, A8, A9, A10, B1 t/m B3, C5 
Dakvenster afmeting circa 1140x1180mm, conform tekening positie 2. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
1140 x 1180 mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.250,00 
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90.01.11c Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 3, Woningtype A1, A3, A4, A6, 
A7, A8, A9, A10, B1, C5 
Dakvenster afmeting circa 1140x1180mm, conform tekening positie 3. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
1140 x 1180 mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.250,00 

90.01.11d Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 4, Woningtype A1, A3, A4, A6, 
A7, A8, A9, A10, B1, C5 
Dakvenster afmeting circa 1140x1180mm, conform tekening positie 4. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
1140 x 1180 mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.250,00 

90.01.11e Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 5, Woningtype C5 
Dakvenster afmeting circa 1140x1180mm, conform tekening positie 5. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
1140 x 1180 mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.250,00 

90.01.12a Dakvenster 780x1180mm POSITIE 1, Woningtype A1, A2, A3, A4, 
A6, A7, A8, A9, A10, B1 t/m B3, C5 
Dakvenster afmeting circa 780x1180mm, conform tekening positie 1. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
780x1180mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

995,00 

90.01.12b Dakvenster 780x1180mm POSITIE 2, Woningtype A1, A2, A3, A4, 
A6, A7, A8, A9, A10, B1 t/m B3, C5 
Dakvenster afmeting circa 780x1180mm, conform tekening positie 2. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
780x1180mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

995,00 
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90.01.12c Dakvenster 780x1180mm POSITIE 3, Woningtype A1, A3, A4, A6, 
A7, A8, A9, A10, B1, C5 
Dakvenster afmeting circa 780x1180mm, conform tekening positie 3. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
780x1180mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

995,00 

90.01.12d Dakvenster 780x1180mm POSITIE 4, Woningtype A1, A3, A4, A6, 
A7, A8, A9, A10, B1, C5 
Dakvenster afmeting circa 780x1180mm, conform tekening positie 4. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
780x1180mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

995,00 

90.01.12e Dakvenster 780x1180mm POSITIE 5, Woningtype C5 
Dakvenster afmeting circa 780x1180mm, conform tekening positie 5. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
780x1180mm. (bxh). 
- Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

995,00 

90.01.21 Glas in lood erker, Woningtype A, B en C 
BOUWKUNDIG 
- Het leveren en aanbrengen van glas in lood beglazing in de ERKER. 
- Glas in lood beglazing zal als tripel beglazing worden uitgevoerd 
waarbij de middelste beglazing in glas in lood wordt uitgevoerd. 
 
OPMERKINGEN 
- Prijs voor deze optie is op aanvraag. 
 

Prijs op 
aanvraag 

90.01.22 Bloembakken voorgevel, Woningtype A, B en C 
BOUWKUNDIG 
- Het leveren en aanbrengen bloembakken aan voorgevel. 
 
OPMERKINGEN 
- Prijs voor deze optie is op aanvraag. 
 

Prijs op 
aanvraag 
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90.10 WONINGTYPE A1 T/M A10 
 
 

 

90.10.01 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 1200mm, Woningtype 
A1 t/m A10 
Uitbreiden achterzijde van de woning, op de begane grond, conform 
tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw circa 1,2 meter diep, conform 
genoemde tekening. 
- De bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in de technische omschrijving. 
- De indeling van de achtergevel wordt niet gewijzigd. 
- Het stelpostbedrag van de keuken blijft ongewijzigd. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen van de hemelwaterafvoer van de uitbouw. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
 

7.590,00 

90.10.02 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 2400mm, Woningtype 
A1 t/m A10 
Uitbreiden achterzijde van de woning, op de begane grond, conform 
tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw circa 2,4 meter diep, conform 
genoemde tekening. 
- De bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in de technische omschrijving. 
- De indeling van de achtergevel wordt niet gewijzigd. 
- Het stelpostbedrag van de keuken blijft ongewijzigd. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen van de hemelwaterafvoer van de uitbouw. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
 

11.550,00 
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90.10.06 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 1200mm, inclusief 
verlengen garage, Woningtype A6 
Uitbreiden achterzijde van de woning, op de begane grond inclusief 
verlengen garage, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw circa 1,2 meter diep, conform 
genoemde tekening. 
- Tevens wordt de garage verlengd met 1,2 meter, garage blijft 
ongeïsoleerd. 
- De bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in de technische omschrijving. 
- De indeling van de achtergevel wordt niet gewijzigd. 
- Het stelpostbedrag van de keuken blijft ongewijzigd. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen van de hemelwaterafvoer van de uitbouw. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
 
OPMERKING 
- Voor Woningtype A6 geldt dat dit alleen kan in combinatie met optie 
90.10.41, zonder optie 90.10.41 kan optie 90.10.06 niet in opdracht 
worden gegeven. 
 

10.300,00 
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90.10.07 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 2400mm, inclusief 
verlengen garage, Woningtype A6 
Uitbreiden achterzijde van de woning, op de begane grond inclusief 
verlengen garage, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw circa 2,4 meter diep, conform 
genoemde tekening. 
- Tevens wordt de garage verlengd met 2,4 meter, garage blijft 
ongeïsoleerd. 
- De bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in de technische omschrijving. 
- De indeling van de achtergevel wordt niet gewijzigd. 
- Het stelpostbedrag van de keuken blijft ongewijzigd. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen van de hemelwaterafvoer van de uitbouw. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
 
OPMERKING 
- Voor woningtype A6 geldt dat dit alleen kan in combinatie met optie 
90.10.41, zonder optie 90.10.41 kan optie 90.10.07 niet in opdracht 
worden gegeven. 
 

15.825,00 

90.10.21 Schuifpui achtergevel, Woningtype A1 t/m  A10 
Schuifpui in achtergevel in plaats van basis kozijn, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door een schuifpui. 
 

770,00 
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90.10.22 Erker voorgevel, Woningtype A1, A2, A4 en A8 
Erker voorgevel, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het plaatsen van een erker aan voorgevel woning. 
- De buitengevel, vloeren en wanden van de erker worden afgewerkt 
conform kleuren en materialisering van de betreffende ruimte. 
- Het dak wordt uitgevoerd met zelfdragende geïsoleerde 
dakelementen afgewerkt met een dakbedekking. Aan de binnenzijde 
voorzien van een (verlaagd) gipsplatenplafond afgewerkt met 
structuurspuitverf. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen CV-installatie. 
 
OPMERKINGEN 
- Afhankelijk van de opgave van de constructeur kan een stalen balk in 
de verdiepingsvloer geplaatst worden. Indien de onderzijde van deze 
balk zichtbaar is wordt deze met een beplating bekleed. 
 

6.380,00 

90.10.23 Luifel boven voordeur, Woningtype A1, A2, A4 en A8 
 
 

1.160,00 

90.10.41 Halfsteens garage, Bouwnummer 04 
Halfsteens garage conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
Het plaatsen van een halfsteens garage. 
- Ongeïsoleerde betonvloer op een betonfundering. 
- Halfsteens metselwerk muren 2-zijdig schoonwerk. 
- Dubbele houten deuren aan voorzijde. 
- Enkel deurkozijn in achtergevel. 
- Houten balklaag platdakconstructie. 
- Ongeïsoleerde platdakplaten. 
- Platdakbedekking met randafwerking; 
 
W-INSTALLATIE 
- Hemelwaterafvoer voor garage. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
- Leidingwerk en schakelmateriaal wordt opbouw uitgevoerd. 
 

17.600,00 
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90.10.51 Samenvoegen 2 slaapkamers, Woningtype A1 t/m A10 
Samenvoegen 2 slaapkamers, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Samenvoegen van 2 slaapkamers op de 1e verdieping. 
- Aanpassen van de binnenwanden. 
- Vervallen van een standaard binnendeurkozijn inclusief binnendeur 
met hang- en sluitwerk. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen conform genoemde tekening. 
 

-450,00 

90.10.61 Indeling zolder wijzigen, Woningtype A1 t/m A4 en A6 t/m A10 
Indeling zolder wijzigen, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Indeling van de zolder wijzigen, conform genoemde tekening. 
- Onbenoemde ruimtes zijn geen verblijfsruimtes. 
- Aanpassen van de binnenwanden. 
- Extra standaard binnendeurkozijn inclusief binnendeur en hang- en 
sluitwerk. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen conform genoemde tekening. 
 

4.825,00 

90.10.71 En-suite deuren tussen woonkamer en keuken, Woningtype A1, 
A2, A3, A6, A7 en A9 
Het aanbrengen van en-suite deuren, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Schuifdeuren tussen woonkamer en keuken, conform tekening. 
- Deuren zijn in de wand schuivend. 
- Deuren uitvoeren als dichte vlakke deur. 
- Deuren voorzien van RVS schuifdeurkom. 
- In de wand kunnen geen voorzieningen, bijvoorbeeld elektra worden 
meegenomen. 
- Denk aan de ventilatie bij de vloerafwerking! 
 

2.780,00 
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90.20 WONINGTYPE B1 t/m B3 
 
 

 

90.20.01 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 1200mm, Woningtype 
B1 t/m B3 
Uitbreiden achterzijde van de woning, op de begane grond, conform 
tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw circa 1,2 meter diep, conform 
genoemde tekening. 
- De bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in de technische omschrijving. 
- De indeling van de achtergevel wordt niet gewijzigd. 
- Het stelpostbedrag van de keuken blijft ongewijzigd. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen van de hemelwaterafvoer van de uitbouw. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
 

9.240,00 

90.20.02 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 2400mm, Woningtype 
B1 t/m B3 
Uitbreiden achterzijde van de woning, op de begane grond, conform 
tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw circa 2,4 meter diep, conform 
genoemde tekening. 
- De bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in de technische omschrijving. 
- De indeling van de achtergevel wordt niet gewijzigd. 
- Het stelpostbedrag van de keuken blijft ongewijzigd. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen van de hemelwaterafvoer van de uitbouw. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
 

13.700,00 
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90.20.06 Uitbouw aan begane grond achtergevel, van 1200mm inclusief 
verlengen garage, Woningtype B1 en B2 
Uitbreiden achterzijde van de woning, op de begane grond inclusief 
verlengen garage, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw circa 1,2 meter diep, conform 
genoemde tekening. 
- Tevens wordt de garage verlengd met 1,2 meter, garage blijft 
ongeïsoleerd. 
- De bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in de technische omschrijving. 
- De indeling van de achtergevel wordt niet gewijzigd. 
- Het stelpostbedrag van de keuken blijft ongewijzigd. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen van de hemelwaterafvoer van de uitbouw. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
 

11.950,00 

90.20.07 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 2400mm, inclusief 
verlengen garage, Woningtype B1 en B2 
Uitbreiden achterzijde van de woning, op de begane grond inclusief 
verlengen garage, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw circa 2,4 meter diep, conform 
genoemde tekening. 
- Tevens wordt de garage verlengd met 2,4 meter, garage blijft 
ongeïsoleerd. 
- De bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in de technische omschrijving. 
- De indeling van de achtergevel wordt niet gewijzigd. 
- Het stelpostbedrag van de keuken blijft ongewijzigd. 
 
W-INSTALLATIE 
- Aanpassen van de hemelwaterafvoer van de uitbouw. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
 

17.975,00 
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90.20.11 Geïsoleerde berging en verblijfsruimte begane grond, Woningtype 
B1 en B2 
Extra verblijfsruimte en berging aan woning, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een verblijfsruimte en berging naast de woning, 
conform genoemde tekening. 
- Afwerking verblijfsruimte conform afwerking slaapkamers. 
- Berging kan geen dienst doen als opstelplaats voor een 
motorvoertuig. 
- Wanden en plafond berging zijn onafgewerkt. 
 
W-INSTALLATIE 
- Vloerverwarming in de verblijfsruimte, exclusief ruimteregeling. 
- Berging blijft onverwarmd. 
 
E-INSTALLATIE 
- Zie hiervoor bovengenoemde tekening. 
- Leidingwerk wordt in de berging opbouw uitgevoerd. 
- Leidingwerk verblijfsruimte wordt als inbouw uitgevoerd. 
 

7.590,00 

90.20.12 Verlengen verblijfsruimte begane grond met 1200mm 
Het verlengen van de geïsoleerde garage met 1200mm. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw van de verblijfsruimte 1200mm diep. 
- Bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in technische omschrijving. 
- Aanpassen tekenwerk. 
 
W-INSTALLATIE 
- Uitbreiding van de vloerverwarming. 
- Overige wijzigingen zijn meegenomen in opties 90.20.01 en 90.20.11. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen aan de E-Installatie zijn in deze optie niet meegenomen. 
 
OPMERKING(EN) 
- Deze optie kan alleen worden gekozen wanneer ook onderstaande 
opties in opdracht worden gegeven: 
  * 90.20.01  Uitbouw begane grond achtergevel met 1200mm; 
  * 90.20.11  Geïsoleerde berging en verblijfsruimte begane grond.  
 

2.655,00 
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90.20.13 Verlengen verblijfsruimte begane grond met 2400mm 
Het verlengen van de geïsoleerde garage met 2400mm. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het realiseren van een uitbouw van de verblijfsruimte 2400mm diep. 
- Bouwkundige opbouw is gelijk aan die van de woning, zoals ook 
omschreven in technische omschrijving. 
- Aanpassen tekenwerk. 
 
W-INSTALLATIE 
- Uitbreiding van de vloerverwarming. 
- Overige wijzigingen zijn meegenomen in opties 90.20.02 en 90.20.11. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen aan de E-Installatie zijn in deze optie niet meegenomen. 
 
OPMERKING(EN) 
- Deze optie kan alleen worden gekozen wanneer ook onderstaande 
opties in opdracht worden gegeven: 
  * 90.20.02  Uitbouw begane grond achtergevel met 2400mm; 
  * 90.20.11  Geïsoleerde berging en verblijfsruimte begane grond.  
 

4.225,00 

90.20.21 Schuifpui achtergevel 2800mm breed, Woningtype B1 t/m B3 
Schuifpui in achtergevel in plaats van basis kozijn, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door een schuifpui. 
 

770,00 

90.20.51 Samenvoegen 2 slaapkamers, Woningtype B1 t/m B3 
Samenvoegen 2 slaapkamers, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Samenvoegen van 2 slaapkamers op de 1e verdieping. 
- Aanpassen van de binnenwanden. 
- Vervallen van een standaard binnendeurkozijn inclusief binnendeur 
met hang- en sluitwerk. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen conform genoemde tekening. 
 

-450,00 
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90.20.61 Indeling zolder wijzigen, Woningtype B1 
Indeling zolder wijzigen, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Indeling van de zolder wijzigen, conform genoemde tekening. 
- Onbenoemde ruimtes zijn geen verblijfsruimtes. 
- Aanpassen van de binnenwanden. 
- Extra standaard binnendeurkozijn inclusief binnendeur en hang- en 
sluitwerk. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen conform genoemde tekening. 
 

8.800,00 

90.20.71 En-suite deuren tussen woonkamer en keuken, Woningtype B1 
t/m B3 
Het aanbrengen van en-suite deuren, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Schuifdeuren tussen woonkamer en keuken, conform tekening. 
- Deuren zijn in de wand schuivend. 
- Deuren uitvoeren als dichte vlakke deur. 
- Deuren voorzien van RVS schuifdeurkom. 
- In de wand kunnen geen voorzieningen, bijvoorbeeld elektra worden 
meegenomen. 
- Denk aan de ventilatie bij de vloerafwerking! 
 

3.095,00 
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90.30 WONINGTYPE C5 
 
 

 

90.30.21 Schuifpui achtergevel 1800mm breed, Woningtype C5 
Schuifpui in achtergevel in plaats van basis kozijn, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door een schuifpui, 
conform tekening. 
 

770,00 

90.30.52 4 Slaapkamers op 1e verdieping 
Het realiseren van een 4e slaapkamer, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Slaapkamer aan de voorzijde opsplitsen in twee slaapkamers. 
- Aanpassen van de binnenwanden. 
- Extra standaard binnendeurkozijn inclusief binnendeur en hang- en 
sluitwerk. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen conform genoemde tekening. 
 

1.155,00 

90.30.61 Indeling zolder wijzigen, Woningtype C5 
Indeling zolder wijzigen, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Indeling van de zolder wijzigen, conform genoemde tekening. 
- Onbenoemde ruimtes zijn geen verblijfsruimtes. 
- Aanpassen van de binnenwanden. 
- Extra standaard binnendeurkozijn inclusief binnendeur en hang- en 
sluitwerk. 
 
E-INSTALLATIE 
- Wijzigingen conform genoemde tekening. 
 

6.500,00 

90.30.71 En-suite deuren tussen woonkamer en keuken, Woningtype C5 
Het aanbrengen van en-suite deuren, conform tekening. 
 
BOUWKUNDIG 
- Schuifdeuren tussen woonkamer en keuken, conform tekening. 
- Deuren zijn in de wand schuivend. 
- Deuren uitvoeren als dichte vlakke deur. 
- Deuren voorzien van RVS schuifdeurkom. 
- In de wand kunnen geen voorzieningen, bijvoorbeeld elektra worden 
meegenomen. 
- Denk aan de ventilatie bij de vloerafwerking! 
 

3.245,00 
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Bouwnummer :    IN TE VULLEN DOOR AANNEMER: 

Woningtype :    Datum verwerkt : ____ - ____ - ________ 

    Optie nummer :   

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam :        

Adres :        

Postcode :    Woonplaats :    

Tel. Thuis :    Tel. Werk :    

Tel. Mobiel (1) :    Tel. Mobiel (2) :    

E-mailadres :        

 
 
Code 

 
Omschrijving 

Prijs in � 
incl. BTW 

 
Aantal 

    

 OPTIELIJST 1   

    

 OPMERKINGEN   

09.00.00 ALGEMEEN  ____ 

09.10.00 OPTIELIJSTEN  ____ 

09.40.00 STUCADOORSWERK  ____ 

09.50.00 SANITAIR  ____ 

09.70.00 ELEKTRA  ____ 
    

 RAMEN, DEUREN EN KOZIJNEN   

30.10 HOUTEN BINNENDEURKOZIJNEN  ____ 

30.10.11 HOUTEN binnendeurkozijn inclusief STOMPE deur in plaats 
van stalen kozijn met opdek deur en spiegelstuk 

530,00 ____ 

30.10.12 HOUTEN kozijn inclusief STOMPE deur in plaats van stalen 
kozijn met opdek deur en spiegelstuk (exclusief dopjes) 

615,00 ____ 

30.15 BINNENDEUREN  ____ 

30.00.09 Vervallen standaard binnendeur (OPDEK) incl. garnituur -45,00 ____ 

30.00.10 Vervallen standaard binnendeur (STOMP) incl. garnituur -60,00 ____ 

30.00.50 Dichtzetten bovenlicht (binnendeurkozijn) 98,00 ____ 
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30.55 SOLATUBE  ____ 

30.55.01 Solatube platdak diameter 25cm 1.260,00 ____ 

30.55.02 Solatube platdak diameter 35cm 1.506,00 ____ 

30.55.03 Verlichtingsarmatuur solatube 270,00 ____ 
    

 BEGLAZING   

34.05 BEGLAZING WONING  ____ 

34.05.01 Beglazing volgens NEN 3569  ____ 
    

 SCHILDERWERKEN   

46.10 KLEUR VOORDEUR EN DUBBELE GARAGEDEUR  ____ 

46.10.10 Kleur voordeur en dubbele garagdedeur GROEN (RAL 6028)  ____ 

46.10.15 Kleur voordeur en dubbele garagedeur BLAUW (RAL 5000)  ____ 

46.10.20 Kleur voordeur en dubbele garagedeur MAHONIE (RAL 8003) 
Egaal van kleur 

 ____ 

    

 LOODGIETERSWERK   

50.25 RIOLERING  ____ 

50.25.01 Afvoer condenswasdroger 70,00 ____ 

50.30 BUITEN  ____ 

50.30.01 Buitenkraan met van vorstbeveiliging 365,00 ____ 

50.30.21 Schrobput onder buitenkraan 231,00 ____ 

50.60 UITSTORTGOOTSTEEN  ____ 

50.60.01 Plaatstalen uitstortgootsteen met koudwaterkraan 618,00 ____ 

50.60.02 Plaatstalen uitstortgootsteen met mengkraan 757,00 ____ 

50.60.03 Porseleinen uitstortgootsteen met koudwaterkraan 1.119,00 ____ 

50.60.04 Porseleinen uitstortgootsteen met mengkraan 1.273,00 ____ 

50.60.05 Afgedopte aansluiting voor uitstortgootsteen incl. koudwater en 
riolering 

327,00 ____ 

50.60.06 Afgedopte aansluiting voor uitstortgootsteen incl. koud- / 
warmwater en riolering 

411,00 ____ 

    

 ELEKTRA   

70.00 ALGEMEEN  ____ 
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 PROJECTMATIGE WONINGAANPASSINGEN   

90.01 ALGEMEEN  ____ 

90.01.01 Dakkapel voorzijde 1800mm breed, Woningtype A1, A3, A4, 
A6, A7, A8, A9, A10 en B1 

5.985,00 ____ 

90.01.02 Dakkapel achterzijde 1800mm breed, Woningtype A1 t/m A10  
B1 t/m B3 en C5 

5.985,00 ____ 

90.01.03 Dakkapel achterzijde 2700mm breed, Woningtype B1 t/m B3 9.695,00 ____ 

90.01.04 Dakkapel voorzijde 2700mm breed, Woningtype B1 9.695,00 ____ 

90.01.11a Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 1, Woningtype A1, A2, 
A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, B1 t/m B3, C5 

1.250,00 ____ 

90.01.11b Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 2, Woningtype A1, A2, 
A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, B1 t/m B3, C5 

1.250,00 ____ 

90.01.11c Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 3, Woningtype A1, A3, 
A4, A6, A7, A8, A9, A10, B1, C5 

1.250,00 ____ 

90.01.11d Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 4, Woningtype A1, A3, 
A4, A6, A7, A8, A9, A10, B1, C5 

1.250,00 ____ 

90.01.11e Dakvenster 1140x1180mm POSITIE 5, Woningtype C5 1.250,00 ____ 

90.01.12a Dakvenster 780x1180mm POSITIE 1, Woningtype A1, A2, A3, 
A4, A6, A7, A8, A9, A10, B1 t/m B3, C5 

995,00 ____ 

90.01.12b Dakvenster 780x1180mm POSITIE 2, Woningtype A1, A2, A3, 
A4, A6, A7, A8, A9, A10, B1 t/m B3, C5 

995,00 ____ 

90.01.12c Dakvenster 780x1180mm POSITIE 3, Woningtype A1, A3, A4, 
A6, A7, A8, A9, A10, B1, C5 

995,00 ____ 

90.01.12d Dakvenster 780x1180mm POSITIE 4, Woningtype A1, A3, A4, 
A6, A7, A8, A9, A10, B1, C5 

995,00 ____ 

90.01.12e Dakvenster 780x1180mm POSITIE 5, Woningtype C5 995,00 ____ 

90.01.21 Glas in lood erker, Woningtype A, B en C op aanvraag ____ 

90.01.22 Bloembakken voorgevel, Woningtype A, B en C op aanvraag ____ 

90.10 WONINGTYPE A1 T/M A10  ____ 

90.10.01 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 1200mm, 
Woningtype A1 t/m A10 

7.590,00 ____ 

90.10.02 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 2400mm, 
Woningtype A1 t/m A10 

11.550,00 ____ 

90.10.06 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 1200mm, inclusief 
verlengen garage, Woningtype A6 

10.300,00 ____ 

90.10.07 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 2400mm, inclusief 
verlengen garage, Woningtype A6 

15.825,00 ____ 

90.10.21 Schuifpui achtergevel, Woningtype A1 t/m  A10 770,00 ____ 

90.10.22 Erker voorgevel, Woningtype A1, A2, A4 en A8 6.380,00 ____ 
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90.10.23 Luifel boven voordeur, Woningtype A1, A2, A4 en A8 1.160,00 ____ 

90.10.41 Halfsteens garage, Bouwnummer 04 17.600,00 ____ 

90.10.51 Samenvoegen 2 slaapkamers, Woningtype A1 t/m A10 -450,00 ____ 

90.10.61 Indeling zolder wijzigen, Woningtype A1 t/m A4 en A6 t/m A10 4.825,00 ____ 

90.10.71 En-suite deuren tussen woonkamer en keuken, Woningtype 
A1, A2, A3, A6, A7 en A9 

2.780,00 ____ 

90.20 WONINGTYPE B1 t/m B3  ____ 

90.20.01 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 1200mm, 
Woningtype B1 t/m B3 

9.240,00 ____ 

90.20.02 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 2400mm, 
Woningtype B1 t/m B3 

13.700,00 ____ 

90.20.06 Uitbouw aan begane grond achtergevel, van 1200mm inclusief 
verlengen garage, Woningtype B1 en B2 

11.950,00 ____ 

90.20.07 Uitbouw aan begane grond achtergevel van 2400mm, inclusief 
verlengen garage, Woningtype B1 en B2 

17.975,00 ____ 

90.20.11 Geïsoleerde berging en verblijfsruimte begane grond, 
Woningtype B1 en B2 

7.590,00 ____ 

90.20.12 Verlengen verblijfsruimte begane grond met 1200mm 2.655,00 ____ 

90.20.13 Verlengen verblijfsruimte begane grond met 2400mm 4.225,00 ____ 

90.20.21 Schuifpui achtergevel 2800mm breed, Woningtype B1 t/m B3 770,00 ____ 

90.20.51 Samenvoegen 2 slaapkamers, Woningtype B1 t/m B3 -450,00 ____ 

90.20.61 Indeling zolder wijzigen, Woningtype B1 8.800,00 ____ 

90.20.71 En-suite deuren tussen woonkamer en keuken, Woningtype B1 
t/m B3 

3.095,00 ____ 

90.30 WONINGTYPE C5  ____ 

90.30.21 Schuifpui achtergevel 1800mm breed, Woningtype C5 770,00 ____ 

90.30.52 4 Slaapkamers op 1e verdieping 1.155,00 ____ 

90.30.61 Indeling zolder wijzigen, Woningtype C5 6.500,00 ____ 

90.30.71 En-suite deuren tussen woonkamer en keuken, Woningtype 
C5 

3.245,00 ____ 

    

 
Voor akkoord: 
 
Handtekening :         
 
Datum  : ____ - ____ - ___________ 
 
Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina 
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  
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 OPTIELIJST 2  
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 TEGELWERK  

41.53 TEGELWERK & SANITAIR 
Het laten vervallen van het complete tegelwerk en sanitair zoals in 
basis is opgenomen. 
Voor het laten vervallen van het tegelwerk en sanitair is onderstaande 
van toepassing. 
BOUWKUNDIG 
- Kopersinformatiefolder minderwerk - wand- en / of vloerafwerking 
badruimte, uitgave 01 januari 2010, versie 01 januari 2010, welke als 
bijlage is toegevoegd, maakt onderdeel uit van deze optie en is hier 
onlosmakelijk mee verbonden. 
- Kopersinformatiefolder minderwerk - wand- en / of vloerafwerking 
toilet, uitgave 01 januari 2010, versie 01 januari 2010, welke als bijlage 
is toegevoegd, maakt onderdeel uit van deze optie en is hier 
onlosmakelijk mee verbonden. 
- Kopersinformatiefolder minderwerk - sanitair badruimte, uitgave 01 
januari 2010, versie 01 januari 2010, welke als bijlage is toegevoegd, 
maakt onderdeel uit van deze optie en is hier onlosmakelijk mee 
verbonden. 
- Kopersinformatiefolder minderwerk - sanitair toilet, 01 januari 2010, 
versie 01 januari 2010, welke als bijlage is toegevoegd, maakt 
onderdeel uit van deze optie en is hier onlosmakelijk mee verbonden. 
- Leveren en aanbrengen van het tegelwerk en sanitair komt hierbij te 
vervallen. 
- Ook de afwerkvloer zal in de ruimte waar vloertegels komen niet 
worden aangebracht. 
- Het betreft hiet het laten vervallen van het complete tegelwerk. 
- Afzonderlijke wijzigingen, of het laten vervallen van bepaalde 
onderdelen kunt u in de showroom aangeven. 
- Voor alle vervallen onderdelen geldt dat de betreffende 
kopersinformatiefolder minderwerk van toepassing is. 
- Wanneer er voor gekozen wordt om het tegelwerk te laten vervallen 
komt ook het sanitair te vervallen, dit omdat het sanitair zonder 
tegelwerk niet gemonteerd kan worden. 
W-INSTALLATIE 
- Standaard aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd, op de 
standaard plaats. 
- Waterleidingen worden voorzien van stopkraantjes in verband met de 
mogelijkheid voor het doorspoelen van de waterleiding ter voorkoming 
van legionella. 
E-INSTALLATIE 
- Standaard aansluitpunten worden aangebracht op de standaard 
plaats. 
 

 



 

 

 

OPTIELIJST 

Projectnr. : 2006 

Omschrijving : 30 Woningen Willemsbuiten Fase 2.1, Tilburg 

 

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.  Pagina 3 van 6 

Optielijst d.d. 14 april 2016 

BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL 

   
 
Code 

 
Omschrijving 

 
incl. BTW 

41.53.51 Vervallen wand- en vloertegelwerk & Sanitair Woningtype A1 t/m 
A10 
Het laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk. 
Het laten vervallen van het standaard sanitair. 
Zie 41.53 voor aanvullende voorwaarden. 
 

-3.558,00 

41.53.61 Vervallen wand- en vloertegelwerk & Sanitair Woningtype B1 
Het laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk. 
Het laten vervallen van het standaard sanitair. 
Zie 41.53 voor aanvullende voorwaarden. 
 

-5.833,00 

41.53.62 Vervallen wand- en vloertegelwerk & Sanitair Woningtype B2 en 
B3 
Het laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk. 
Het laten vervallen van het standaard sanitair. 
Zie 41.53 voor aanvullende voorwaarden. 
 

-8.055,00 

41.53.71 Vervallen wand- en vloertegelwerk & Sanitair Woningtype C5 
Het laten vervallen van het standaard wand- en vloertegelwerk. 
Het laten vervallen van het standaard sanitair. 
Zie 41.53 voor aanvullende voorwaarden. 
 

-7.999,00 
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 KEUKENINRICHTING  

47.40 VERVALLEN KEUKENINRICHTING 
Het laten vervallen van de keukeninrichting zoals in basis is 
opgenomen. 
Voor het laten vervallen van de keukeninrichting is onderstaande van 
toepassing. 
 
BOUWKUNDIG 
- kopersinformatiefolder minderwerk - keukeninrichting, uitgave 01 
januari 2010, versie 01 januari 2010, welke als bijlage is toegevoegd, 
maakt onderdeel uit van deze optie en is hier onlosmakelijk mee 
verbonden. 
- Montage van de keuken is eveneens in deze optie verrekend. 
- Het betreft hiet het laten vervallen van de complete keuken. 
- Afzonderlijke wijzigingen kunt u in de showroom aangeven. 
 
W-INSTALLATIE 
- Standaard aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd, op de 
standaard plaats. 
- Waterleidingen worden voorzien van stopkraantjes in verband met de 
mogelijkheid voor het doorspoelen van de waterleiding ter voorkoming 
van legionella. 
 
E-INSTALLATIE 
- Standaard aansluitpunten worden aangebracht op de standaard 
plaats. 
 

 

47.40.51 Vervallen keuken woningtype A1 t/m A10 
Het laten vervallen van de keukeninrichting zoals in basis is 
opgenomen. 
 

-5.142,00 

47.40.61 Vervallen keuken woningtype B1 
Het laten vervallen van de keukeninrichting zoals in basis is 
opgenomen. 
 

-6.745,00 

47.40.62 Vervallen keuken woningtype B2 en B3 
Het laten vervallen van de keukeninrichting zoals in basis is 
opgenomen. 
 

-9.680,00 

47.40.71 Vervallen keuken woningtype C5 
Het laten vervallen van de keukeninrichting zoals in basis is 
opgenomen. 
 

-9.680,00 
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 VERWARMINGSINSTALLATIES  

60.05 VLOERVERWARMING 
 
 

 

60.05.01 Vloerverwarming en vloerafwerking 
In combinatie met vloerverwarming zijn verschillende vloerafwerkingen 
mogelijk. Informeer bij de leverancier van de vloerafwerking of er 
eventueel aanpassingen aan de vloerverwarming nodig zijn, zoals het 
dichter bij elkaar leggen van de slangen. Mocht dit nodig zijn dan kunt 
u dit bij ons kenbaar maken en ontvangt u hiervoor een prijsopgave. 
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Bouwnummer :    IN TE VULLEN DOOR AANNEMER: 

Woningtype :    Datum verwerkt : ____ - ____ - ________ 

    Optie nummer :   

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam :        

Adres :        

Postcode :    Woonplaats :    

Tel. Thuis :    Tel. Werk :    

Tel. Mobiel (1) :    Tel. Mobiel (2) :    

E-mailadres :        

 
 
Code 

 
Omschrijving 

 
incl. BTW 

 
Aantal 

    

 OPTIELIJST 2   

    

 TEGELWERK   

41.53 TEGELWERK & SANITAIR  ____ 

41.53.51 Vervallen wand- en vloertegelwerk & Sanitair Woningtype A1 
t/m A10 

-3.558,00 ____ 

41.53.61 Vervallen wand- en vloertegelwerk & Sanitair Woningtype B1 -5.833,00 ____ 

41.53.62 Vervallen wand- en vloertegelwerk & Sanitair Woningtype B2 
en B3 

-8.055,00 ____ 

41.53.71 Vervallen wand- en vloertegelwerk & Sanitair Woningtype C5 -7.999,00 ____ 
    

 KEUKENINRICHTING   

47.40 VERVALLEN KEUKENINRICHTING  ____ 

47.40.51 Vervallen keuken woningtype A1 t/m A10 -5.142,00 ____ 

47.40.61 Vervallen keuken woningtype B1 -6.745,00 ____ 

47.40.62 Vervallen keuken woningtype B2 en B3 -9.680,00 ____ 

47.40.71 Vervallen keuken woningtype C5 -9.680,00 ____ 

    

    

    
    
    
    
    
    



 

BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL 

 

STANDAARD MEER- EN MINDERWERKLIJST 

Projectnr. : 2006 

Omschrijving : 30 Woningen Willemsbuiten Fase 2.1, Tilburg 

 

 
   Bouwnummer:   
 
   Paraaf koper(s):   
 

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.  Pagina 2 van 2 

Optielijst d.d. 14 april 2016 

 
Code 
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Aantal 

 VERWARMINGSINSTALLATIES   

60.05 VLOERVERWARMING  ____ 

60.05.01 Vloerverwarming en vloerafwerking  ____ 
    

 
 
Voor akkoord: 
 
Handtekening :         
 
Datum  : ____ - ____ - ___________ 
 
 
Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina 
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  
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 OPTIELIJST 3  
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 STUKADOORSWERKEN  

40.10 WAND- EN / OF PLAFONDAFWERKINGEN 
 
 

 

40.10.01 Stucwerk op wand en / of plafond 
Voor diverse soorten stucwerk op wand en / of plafond kan door ons 
een vrijblijvende offerte worden gemaakt. Tijdens het persoonlijk 
gesprek kunnen de verschillende soorten stucwerk worden getoond. 
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 ELEKTRA  

70.00 ALGEMEEN 
 
 

 

70.00.01 Extra loze leiding 
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding op een door de 
koper op te geven plaats. 
 

135,00 

70.00.02 Verplaatsen telefoonaansluiting, cai aansluiting, schakelaar, 
enkele wandcontactdoos, etc. 
Het verplaatsen van een elektra aansluiting (telefoonaansluiting, cai 
aansluiting, enkele wandcontactdoos, schakelaar, etc.) op een door de 
koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte. 
 

71,00 

70.10 LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS 
 
 

 

70.10.03 Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar 
Het extra creëren van een lichtpunt door middel van een pijpje uit het 
plafond inclusief een extra schakelaar op een door de koper aan te 
geven plaats. 
 

169,00 

70.10.04 Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar 
Het extra creëren van een lichtpunt door middel van een pijpje uit het 
plafond op een bestaande schakelaar op een door de koper aan te 
geven plaats. 
 

149,00 

70.10.05 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar 
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt inclusief een extra 
schakelaar op een door de koper aan te geven plaats. 
 

169,00 

70.10.06 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar 
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt op een bestaande 
schakelaar. Wandlichtpunt wordt geplaatst op een door de koper aan 
te geven plaats. 
 

149,00 

70.10.10 Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling 
Een enkelpolige schakeling wijzigen in een wisselschakeling. Op deze 
manier kan een lichtpunt op twee plaatsen aan en / of uit geschakeld 
worden. 
 

110,00 

70.10.11 Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling 
Een wisselschakeling wijzigen in een kruisschakeling. Op deze manier 
kan een lichtpunt op drie plaatsen aan en / of uit geschakeld worden. 
 

128,00 
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70.10.12 2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling 
Een serieschakelaar (dubbele schakelaar) uitvoeren in twee maal een 
enkelpolige schakelaar. 
 

92,00 

70.10.13 Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 
Het leveren en monteren van een dimmer in plaats van enkelpolige 
schakelaar. 
 

163,00 

70.10.14 Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar 
Het leveren en monteren van een bewegingsmelder in plaats van 
enkelpolige schakelaar. 
 

187,00 

70.20 WANDCONTACTDOZEN 
 
 

 

70.20.01 Extra enkele wandcontactdoos 
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een 
door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte. 
 

147,00 

70.20.02 Extra dubbele wandcontactdoos 
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een 
door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte. 
 

159,00 

70.30 METERKAST 
 
 

 

70.30.01 Extra groep 230V 
Een extra groep ten behoeve van eventueel later aan te brengen / 
plaatsen toestellen. Het kan voorkomen dat door bijplaatsen van een 
extra groep een extra aardlekschakelaar nodig is. Wanneer dit nodig is 
zullen deze aan de optielijst worden toegevoegd. 
Het juiste aantal groepen, de plaats en "zwaarte" van de groep is 
volledig de verantwoordelijkheid van de koper, Bouwbedrijf van 
Schijndel is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk. 
 

239,00 

70.30.02 Extra aardlekschakelaar 
Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar. Voor 
elke 4 groepen in de meterkast is één aardlekschakelaar nodig. 
Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan zullen de 
eventuele consequenties worden doorberekend aan de koper.  
 

239,00 

70.30.03 Meterkast uitvoeren in 3-fase i.p.v. 1-fase 
De meterkast uitvoeren in 3-fase in plaats van 1-fase, dit kan nodig zijn 
wanneer de meterkast dusdanig wordt aangepast dat 1-fase niet 
toereikend is. Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan 
zullen de eventuele consequenties worden doorberekend aan de 
koper. 
 

184,00 
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70.30.04 Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast 
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in de 
meterkast. 
Plaats zal altijd conform installatie voorschriften zijn. Het kan dan ook 
gebeuren dat deze op de aangegeven plaats niet wordt aangebracht. 
De wandcontactdoos inclusief het leidingwerk zal als opbouw model 
uitgevoerd gaan worden. 
 

144,00 

70.40 CENTRALE ANTENNE INRICHTING 
 
 

 

70.40.01 Extra cai aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en 
afmonteren 
Het leveren en aanbrengen van een extra cai aansluiting op een door 
de koper nader te bepalen plaats. Inclusief de loze leiding, het 
afmonteren en het bedraden. 
 

237,00 

70.40.02 Bedraden en afmonteren loze CAI leiding 
Het bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding met een 
CAI aansluitpunt. 
 

141,00 

70.45 TELEFOONAANSLUITINGEN 
 
 

 

70.45.01 Extra telefoon aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en 
afmonteren 
Het leveren en aanbrengen van een extra telefoon aansluiting op een 
door de koper nader te bepalen plaats. Inclusief de loze leiding, het 
afmonteren en het bedraden. 
 

207,00 

70.45.02 Bedraden en afmonteren loze telefoonleiding 
Het bedraden en het afmonteren van een standaard loze leiding met 
een telefoonaansluitpunt. 
 

125,00 

70.50 INTERNET 
 
 

 

70.50.01 Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en afmonteren 
Het leveren en aanbrengen van een internet (RJ45) aansluiting op een 
door de koper nader te bepalen plaats in de woning. Inclusief leiding, 
bedraden en afmonteren. 
RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast. 
 

285,00 

70.50.02 Bedraden en afmonteren loze internetleiding 
Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een internet 
(RJ45) aansluiting. 
RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast. 
 

195,00 
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70.60 BUITENOM 
 
 

 

70.60.01 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos 
Het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een nader door de 
koper aan te geven plaats op de buitengevel. Op de aangegeven 
plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf 
van Schijndel B.V. beoordeeld worden.  
Genoemde prijs is de prijs per enkele wandcontactdoos. 
 

165,00 

70.60.02 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos 
Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos op een nader door de 
koper aan te geven plaats op de buitengevel. Op de aangegeven 
plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf 
van Schijndel B.V. beoordeeld worden.  
Genoemde prijs is de prijs per dubbele wandcontactdoos. 
 

195,00 

70.60.11 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar 
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt (buiten) inclusief een 
extra schakelaar op een door de koper aan te geven plaats. 
 

169,00 

70.60.12 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar 
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt (buiten) op een 
bestaande schakelaar. Wandlichtpunt wordt geplaatst op een door de 
koper aan te geven plaats. 
 

149,00 

70.60.21 Loze voorziening voor elektra tuin 
Het maken van een loze voorziening ten behoeve van elektra buiten. 
1x loze leiding van meterkast naar een plaats op de achtergevel. 
1x loze leiding van plaats achtergevel naar buiten circa 150mm onder 
maaiveld. 
Loze leidingen kunnen dan later na oplevering door de koper worden 
bedraad. 
 

270,00 

70.60.22 Extra groep en loze leiding voor elektra tuin 
Extra groep en loze leiding voor elektra in de tuin. 
1x extra enkelpolige schakelaar op de achtergevel, afgemonteerd op 
een aparte groep. 
1x loze leiding vanaf deze enkelpolige schakelaar naar buiten tot circa 
150mm ondermaaiveld. 
De loze leiding kan dan na oplevering door de koper worden bedraad. 
 

355,00 
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Bouwnummer :    IN TE VULLEN DOOR AANNEMER: 

Woningtype :    Datum verwerkt : ____ - ____ - ________ 

    Optie nummer :   

PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
Naam :        

Adres :        

Postcode :    Woonplaats :    

Tel. Thuis :    Tel. Werk :    

Tel. Mobiel (1) :    Tel. Mobiel (2) :    

E-mailadres :        

 
 
Code 

 
Omschrijving 

 
incl. BTW 

 
Aantal 

    

 OPTIELIJST 3   

    

 STUKADOORSWERKEN   

40.10 WAND- EN / OF PLAFONDAFWERKINGEN  ____ 

40.10.01 Stucwerk op wand en / of plafond  ____ 
    

 ELEKTRA   

70.00 ALGEMEEN  ____ 

70.00.01 Extra loze leiding 135,00 ____ 

70.00.02 Verplaatsen telefoonaansluiting, cai aansluiting, schakelaar, 
enkele wandcontactdoos, etc. 

71,00 ____ 

70.10 LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS  ____ 

70.10.03 Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar 169,00 ____ 

70.10.04 Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar 149,00 ____ 

70.10.05 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar 169,00 ____ 

70.10.06 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar 149,00 ____ 

70.10.10 Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling 110,00 ____ 

70.10.11 Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling 128,00 ____ 

70.10.12 2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling 92,00 ____ 

70.10.13 Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 163,00 ____ 

70.10.14 Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar 187,00 ____ 
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Code 

 
Omschrijving 

 
incl. BTW 

 
Aantal 

70.20 WANDCONTACTDOZEN  ____ 

70.20.01 Extra enkele wandcontactdoos 147,00 ____ 

70.20.02 Extra dubbele wandcontactdoos 159,00 ____ 

70.30 METERKAST  ____ 

70.30.01 Extra groep 230V 239,00 ____ 

70.30.02 Extra aardlekschakelaar 239,00 ____ 

70.30.03 Meterkast uitvoeren in 3-fase i.p.v. 1-fase 184,00 ____ 

70.30.04 Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast 144,00 ____ 

70.40 CENTRALE ANTENNE INRICHTING  ____ 

70.40.01 Extra cai aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en 
afmonteren 

237,00 ____ 

70.40.02 Bedraden en afmonteren loze CAI leiding 141,00 ____ 

70.45 TELEFOONAANSLUITINGEN  ____ 

70.45.01 Extra telefoon aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en 
afmonteren 

207,00 ____ 

70.45.02 Bedraden en afmonteren loze telefoonleiding 125,00 ____ 

70.50 INTERNET  ____ 

70.50.01 Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en 
afmonteren 

285,00 ____ 

70.50.02 Bedraden en afmonteren loze internetleiding 195,00 ____ 

70.60 BUITENOM  ____ 

70.60.01 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos 165,00 ____ 

70.60.02 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos 195,00 ____ 

70.60.11 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar 169,00 ____ 

70.60.12 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar 149,00 ____ 

70.60.21 Loze voorziening voor elektra tuin 270,00 ____ 

70.60.22 Extra groep en loze leiding voor elektra tuin 355,00 ____ 
    

 
 
Voor akkoord: 
 
Handtekening :         
 
Datum  : ____ - ____ - ___________ 
 
 
Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina 
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.  
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Deuren 
 
De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven 
bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren. 
Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de 
woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet. 
 
U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder één of meerdere deuren op te leveren. 
 
Door het overeenkomen van één of meerdere deuren als minderwerk voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan het 
Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de 
ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen 
onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk. 
 
Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakel ijk 
kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen  
Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materiale n en constructies ten gevolge van het niet leveren 
en / of aanbrengen van één of meerdere deuren door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte 
schaden en / of gevolgschaden. 
 
Te denken valt aan:  
 
Het niet voldoen aan de eisen conform het Bouwbesluit zoals: 
- brandveiligheid; 
- geluidisolatie; 
- ventilatie (de juiste hoogte van de overstroomopening onder de deuren); 
- bruikbaarheid. 
 
Verder dient rekening gehouden te worden met: 
- het niet functioneren van de ventilatievoorzieningen en de CV-installatie; 
- kromtrekken van deuren. 
 
U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de  "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na 
oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de  gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. 
 
U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake: 
- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen; 
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden; 
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk. 
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Keukeninrichting 

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven 
bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren. 
Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de 
woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet. 

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder keukeninrichting op te leveren. 

Door het overeenkomen van keukeninrichting als minderwerk voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan de 
bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk 
niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het 
minderwerk. 

Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk 

kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen

Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren 

en / of aanbrengen van een keukeninrichting door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte 

schaden en / of gevolgschaden. 

Te denken valt aan:

- alle installatietechnische aspecten aangaande: 
- de drinkwaterinstallatie en de warmwatervoorziening; 
- de riolering; 
- het elektra; 
- de gasinstallatie; 
- de CV-installatie; 
- de mechanische ventilatie (bijvoorbeeld condens of schimmelvorming); 

- breuk, verstopping en / of lekkages in leidingen; 
- installatiegeluid alsmede andere vormen van geluidsoverlast (bijvoorbeeld waterslag of een foutieve montage van het 

keukenblok aan de bouwmuur); 
- de energiezuinigheid van de gehele woning in relatie tot de Energie Prestatie Norm; 
- het niet voldoen aan de specifieke eisen voor warmwatervoorziening met betrekking tot: 

- tapcapaciteit; 
- wachttijden; 
- minimale watertemperaturen; 

- de Modelaansluitvoorwaarden. 

U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na 

oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. 

U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake: 

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen; 
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden; 
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk. 
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Sanitair Badruimte 

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven 
bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren. 
Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de 
woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet. 

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder sanitair in de badruimte op te leveren. 

Door het overeenkomen van sanitair in de badruimte als minderwerk voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan de 
bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk 
niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het 
minderwerk. 

Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk 

kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen

Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren 

en / of aanbrengen van sanitair in de badruimte door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte 

schaden en / of gevolgschaden. 

Te denken valt aan:

Het niet voldoen aan de eisen conform het Bouwbesluit zoals: 
- geluidisolatie; 
- bruikbaarheid. 

Verder dient rekening gehouden te worden met: 
- alle installatietechnische aspecten aangaande: 

- de drinkwaterinstallatie; 
- warmwaterinstallatie; 
- riolering; 
- de elektra-installatie (aarding); 
- de CV-installatie; 
- de mechanische ventilatie (bijvoorbeeld condens of schimmelvorming); 

- breuk, verstopping en / of lekkages in leidingen; 
- het realiseren van een volledig waterdichte wand- en vloerafwerking vóórdat het sanitair geplaatst wordt; 
- installatiegeluid alsmede andere vormen van geluidsoverlast (bijvoorbeeld waterslag); 
- de energiezuinigheid van de gehele woning in relatie tot de Energie Prestatie Norm; 
- het niet voldoen aan de specifiek eisen voor warmwatervoorziening m.b.t.: 

- tapcapaciteit; 
- wachttijden; 
- minimale watertemperaturen; 

- de Modelaansluitvoorwaarden. 

U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na 

oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. 

U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake: 

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen; 
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden; 
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk. 
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Sanitair Toilet 

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven 
bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren. 
Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de 
woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet. 

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder sanitair in het toilet op te leveren. 

Door het overeenkomen van sanitair in het toilet als minderwerk voldoet de woning bij oplevering mogelijk niet aan de 
bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk 
niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het 
minderwerk. 

Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk 

kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen

Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren 

en / of aanbrengen van sanitair in het toilet door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte 

schaden en / of gevolgschaden. 

Te denken valt aan:

Het niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals: 
- de minimale afmetingen van de toiletruimte; 
- de geluidisolatie; 
- de bruikbaarheid. 

Verder dient rekening gehouden te worden met: 
- alle installatietechnische aspecten aangaande: 

- de drinkwaterinstallatie; 
- de riolering; 

- breuk, verstopping en / of lekkages in leidingen; 
- het realiseren van een volledig waterdichte wand- en vloerafwerking vóórdat het sanitair geplaatst wordt; 

U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na 

oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.  

U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake: 

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen; 
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden; 
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk. 
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Wand- en / of vloerafwerking badruimte 

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven 
bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren. 
Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de 
woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet. 

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder wand- en / of vloerafwerking in de badruimte op te leveren. 

Door het overeenkomen van een wand- en / of vloerafwerking in de badruimte als minderwerk voldoet de woning bij 
oplevering mogelijk niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de bouwvergunning en de gestelde 
Woningborg-normen. Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk niet kan nakomen, wordt 
minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk. 

Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk 

kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen

Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren 

en / of aanbrengen van een wand- en / of vloerafwerking in de badruimte door de ondernemer alsmede 

op directe en / of indirecte schaden en / of gevolgschaden. 

Te denken valt aan:

- het aanbrengen van een cementdekvloer; 
- de waterdichtheid van de wand- en / of vloerafwerking; 
- het realiseren van een volledig waterdichte vloerafwerking vóórdat het sanitair geplaatst wordt; 
- vlakheid danwel afwatering van de vloerafwerking; 
- maatafwijkingen; 
- ventilatie (de juiste hoogte van de overstroomopening onder de deuren); 
- losraken danwel scheurvorming van het tegelwerk; 
- de noodzakelijke reserve tegels. 

U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na 

oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. 

U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake: 

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen; 
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden; 
- de kimafdichting en kitwerk; 
- de ondergrond(en) en / of noodzakelijke dilataties wandtegelwerk; 
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk. 

Tevens verwijzen wij u naar de kopersinformatiefolder Sanitair Badruimte 
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Wand- en / of vloerafwerking toilet 

De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning conform de afgegeven 
bouwvergunning en de Woningborg-garantienormen te bouwen en op te leveren. 
Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen wordt onder andere de eis gesteld dat de 
woning moet voldoen aan het Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet. 

U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder wand- en / of vloerafwerking in het toilet op te leveren. 

Door het overeenkomen van een wand- en / of vloerafwerking in het toilet als minderwerk voldoet de woning bij oplevering 
mogelijk niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen. 
Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen 
overeengekomen onder vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk. 

Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en / of wettelijk aansprakelijk 

kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen en u geen 

Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren 

en / of aanbrengen van een wand- en / of vloerafwerking in het toilet door de ondernemer alsmede op 

directe en / of indirecte schaden en / of gevolgschaden. 

Te denken valt aan:

- het aanbrengen van een cementdekvloer; 
- de waterdichtheid van de wand- en / of vloerafwerking; 
- het realiseren van een volledig waterdichte vloerafwerking vóórdat het sanitair geplaatst wordt; 
- vlakheid danwel afwatering van de vloerafwerking; 
- maatafwijkingen; 
- ventilatie (de juiste hoogte van de overstroomopening onder de deuren); 
- losraken danwel scheurvorming van het tegelwerk; 
- de noodzakelijke reserve tegels. 

U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na 

oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. 

U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake: 

- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen; 
- het kitwerk; 
- de ondergrond(en) en / of noodzakelijke dilataties wandtegelwerk; 
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden; 
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk. 

Tevens verwijzen wij u naar de kopersinformatiefolder Sanitair Toilet 


