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Standaard alternatievenlijst 
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Let op: 
In verband met fluctuaties bedragen prijsvast t/m 31 dec. 2022 ! 

Na 31 dec. 2022 actuele prijzen opvragen bij de makelaar 



Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

Bedragen zijn incl. 21% BTW

Let op; In verband met fluctuaties bedragen prijsvast t/m 31 dec. 2022 !

Na 31 dec. 2022 actuele prijzen opvragen bij de makelaar

21    INDELINGSWIJZIGING (CONSTRUCTIEVE OPTIES)INDELINGSWIJZIGING (CONSTRUCTIEVE OPTIES)

LET OP: In deze alterenatievenlijst zijn geen opties tbv. bwnr 15 opgenomen !!

O 21.004 Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 6,10 m1) 24.129,00€   

bwnr's; Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over

1 t/m 4, de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van

14 1,2 m1, beukmaat 6,1 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.

De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform

kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 

afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.

Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm.

Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

O 21.005 Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 4,90 m1) 21.960,00€   

bwnr's; Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over

5 t/m 8 de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van

1,2 m1, beukmaat 4,9 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.

De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform

kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 

afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.

Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm.

Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

O 21.006 Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,50 m1) 22.476,00€   

bwnr's; Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over

10 t/m 13 de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van

1,2 m1, beukmaat 5,5 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.

De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform

kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 

afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.

Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm.

Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

LET OP: Voor bouwnummer 9 is een "aanbouw" niet mogelijk ! 
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

O 21.204 Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 6,10 m1) 32.987,00€   

bwnr's; Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over

1 en 14 de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van

2,4 m1, beukmaat 6,10 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.

De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform

Exclusief; kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 

bwnr's; afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.

2,3 en 4 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar, 2 stuks extra dubbele

wandcontactdozen en uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

Let op: Deze optie is bij de bwnr's 2,3 en 4 niet mogelijk ivm. regelgeving

te bebouwen grondoppervlak.

O 21.205 Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 4,90 m1) 29.755,00€   

bwnr's; Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over

5 t/m 8 de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van

2,4 m1, beukmaat 4,90 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.

De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform

kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 

afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.

Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar, 2 stuks extra dubbele

wandcontactdozen en uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

O 21.206 Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,50 m1) 30.886,00€   

bwnr's; Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over

10 t/m 13 de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van

2,4 m1, beukmaat 5,50 m1. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk.

De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform

kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt 

afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.

Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar, 2 stuks extra dubbele

wandcontactdozen en uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

O 21.500 Het leveren en aanbrengen van een dakluik tpv. 2e verd. op aanvraag

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een dakluik ca. 1,2 x 1,2 m1 tpv. 

allen platdakvlak van de woninge tpv. 2e verd. om het dak te kunnen betreden.

In verband met het maken van een sparing in de dakvloer worden er 

raveelijzers toegepast. Deze "ijzers" komen aan de onderzijde in het zicht.

Het daklijk wordt aan de buitenzijde in de dakbedekking ingeplakt.

Let op: Positie en mogelijkheid wordt mede door de aannemer bepaald.

Dit is namelijk afhankelijk van de positie kanaalplaatvloer (vloerdelen)

O 21.600 Het leveren en aanbrengen van een daklichtkoepel tpv. 2e verd. 2.920,00€     

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een daklichtkoepel ca. 1,0 x 1,0 m1 tpv. 

allen platdakvlak van de woninge tpv. 2e verd. om de ruimte van (extra)

daglicht te voorzien.

De lichtkoepel betreft een 3-wandig koepel met helder glas en inbraakwerend. 

In verband met het maken van een sparing in de dakvloer worden er 

raveelijzers toegepast. Deze "ijzers" komen aan de onderzijde in het zicht.

De daglichtkoepel wordt aan de buitenzijde in de dakbedekking ingeplakt.

Let op: Positie en mogelijkheid wordt mede door de aannemer bepaald.

Dit is namelijk afhankelijk van de positie kanaalplaatvloer (vloerdelen)
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

30    KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

O 30.001 Gevelkozijn met schuifdeur in achtergevel i.p.v. bestaande pui 2.476,00€     

bwnr's; De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeur heeft dezelfde

allen afmeting als de "bestaande" pui.

Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

Let op: Optie is alleen mogelijk als de standaard buitendeur in de achtergevel

gehandhaafd blijft. De schuifdeur is namelijk vanuit tuinzijde niet te

openen en te sluiten.

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

O 30.001a Gevelkozijn met schuifdeur tpv. dakterras i.p.v. bestaande pui 2.476,00€     

bwnr's; De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeur heeft dezelfde

1 t/m 9 afmeting als de "bestaande" pui.

Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

Let op: De schuifdeur is namelijk vanuit dakterras niet te openen en te sluiten.

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

O 30.002 Gevelkozijn met schuifdeur in achtergevel i.p.v. bestaande pui 2.720,00€     

bwnr's; met bediening & slot aan de buitenzijde *

allen De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeur heeft dezelfde afmeting

als de "bestaande" pui incl. afsluitbaar aan de buitenzijde.

Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

O 30.002a Gevelkozijn met schuifdeur tpv. dakterras i.p.v. bestaande pui 2.720,00€     

bwnr's; met bediening & slot aan de buitenzijde *

1 t/m 9 De afmeting van de nieuw toe te passen schuifdeur heeft dezelfde afmeting

als de "bestaande" pui incl. afsluitbaar aan de buitenzijde.

Schuifrichting wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

O 30.004 Gevelkozijn met dubbele deur in achtergevel i.p.v. bestaande pui 2.057,00€     

bwnr's; De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur heeft dezelfde

allen afmeting als de voorheen "bestaande" pui.

De standaard pui zal komen te vervallen in de plaats wordt er een kozijn

geplaatst met twee openslaande tuindeuren.

De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

O 30.004a Gevelkozijn met dubbele deur tpv. dakterras i.p.v. bestaande pui 2.057,00€     

bwnr's; De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur heeft dezelfde

1 t/m 9 afmeting als de voorheen "bestaande" pui.

De standaard pui zal komen te vervallen in de plaats wordt er een kozijn

geplaatst met twee openslaande tuindeuren.

De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

O 30.006 Achterdeur vervangen door 'vast' glas* 132,00€        

bwnr's; De standaard achterdeur komt te vervallen, hiervoor in de plaats wordt

allen er "vast" glas aangebracht. Type glas conform overige gevelkozijnen.

Let op: Alleen mogelijk als dubbele deur of schuifpui wordt toegepast

Tekening zie: VK-OPT 01      d.d. 27-10-2022

O 30.022 Extra dakraam in achterdakvlak 2.188,00€     

bwnr's; Het aanbrengen van een extra dakraam incl. aftimmering, afm. conform

10 t/m 14 bestaande dakraam in het achterdakvlak van de woning. 

Let op: Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk

van de dakelementen (constructie), pannenmaat en zonnepanelen.

Let op: In verband met geluidseisen in het voordakvlak niet mogelijk!
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

O 30.034 Dakkapel in achterdakvlak, kozijnbreedte ca. 1000 mm 10.040,00€   

bwnr's; Het aanbrengen van een geïsoleerde dakkapel in dakvlak, kozijnmaat

10 t/m 14 ca. 1 m1 breed.

Het gevelkozijn in de dakkapel is voorzien van 1 stuks draai-/kiepraam

Het hang- en sluitwerk conform overige gevelkozijnen

Kleur gevelkozijn in dakkapel conform overige gevelkozijnen

de buitenbeplating wordt uitgevoerd conform dakkapel voorgevel.

De binnenzijde van de dakkapel wordt afgetimmerd met fermacell en als

"behangklaar" afgewerkt (wand en plafond).

Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk

van de dakelementen (constructie), pannenmaat, zonnepanelen en/of 

geluidseisen !

Dakraam in achterdakvlak komt te vervallen en is in prijsopgave verrekend.

Mbt. Geluidseisen kan het zijn dat de dakkapel op een bepaald dakvlak

niet mogelijk is.

Tekening zie: Conform verkooptekening in voorgevel

O 30.040 Wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het 88,00€           

bwnr's; verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.

allen Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het

verplaatsen van de lichtschakelaar (positie nabij sluitzijde deur).

Door u op woningplattegrond nieuwe positie aangeven.

O 30.050 Verplaatsen van een binnendeurkozijn (incl. deur), inclusief het 169,00€        

bwnr's; verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand. 

allen Het verplaatsen van een binnendeurkozijncombinatie, inclusief het 

verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand. 

Door u op woningplattegrond nieuwe positie aangeven.

O 30.060 Het leveren van een extra losse cilinder t.b.v. de na oplevering 65,00€           

bwnr's; aan te brengen tuinpoort, berging, e.d.

allen De losse cilinder betreft een hele cilinder 30-30. gelijksluitend met

woning.

O 30.400 Vervallen "bovenlichten" van binnendeurkozijn(en) 151,00€           

bwnr's; Het toepassen van het standaard plaatstalen binnendeurkozijn zonder prijs per kozijn

allen,  "bovenlicht". De "opening" boven het kozijn wordt dicht gezet conform

overige wand.

Het standaard kozijn is in de "prijslijst" verrekend.

let op: Er kan scheurvorming boven het kozijn optreden, dit valt buiten Woningborg-garantie.
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

32    TRAPPEN EN BALUSTRADEN

O 32.001 Dichte vuren houten trap i.p.v. open vuren houten trap 340,00€        

bwnr's; van 1e naar 2e verdieping

allen Het wijzigen van de trap van 1e naar de 2e verdieping in een DICHTE

VUREN houten trap i.p.v. OPEN VUREN houten trap.

De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De houten trap,

traphekken en aftimmering worden dekkend geschilderd.

Exlusief de treden, stooborden aan de bovenzijde en de gehele 

onderzijde van de trap, deze zijn "gegrond".
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

47    BINNENINRICHTING

O 47.1xx Keuken

bwnr's; In de woningen zijn in de basis geen keukens opgenomen!

allen Mocht u uw woning willen voorzien van een keuken dan is het mogelijk -

via de projectshowroom, Van Wanrooij keuken- en badkamerspecialisten

te Waardenburg aankopen. De voorzieningen worden opgenomen in

het bouwproces.

De keuken wordt na oplevering, in overleg met u, geplaatst!

ps. Hierbij dienen de keukenaansluitpunten voor de ruwbouwsluitingsdatum bij de 

van der Heijden bouwbedrijf bekend te zijn. 

De keuken en apparatuur dienen voor de afbouwsluitingsdatum bij Van der Heijden

bouwbedrijf bekend te zijn.

ps. Eventuele kosten voor extra leidingwerk etc. worden d.m.v. een 

offerte aan u verstrekt.

O 47.2xx Verplaatsen en/of extra aansluitpunten in de keuken bij aankoop op aanvraag

bwnr's; keuken bij "derden"

allen In de basis heeft u enkele aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de posities

treft u aan op de woningplattegrond.

Extra en/of verplaatsen van aansluitpunten bijv. (extra) wandcontactdoos tbv. 

keukenverlichting, zijn mogelijk. Dit brengt meerkosten met zich mee en zullen

in een offerte door Van der Heijden bouwbedrijf verwerkt worden.

Aansluitpunt t.b.v. waterleiding, de afvoer en de waterleiding van de vaatwasser*

worden als "opbouw" uitgevoerd.

Wij dienen minimaal 4 weken voor de sluitingsdatum van de Ruwbouw

te beschikken over een duidelijk gemaatvoerde tekening en een

leidingschema waarop de aansluitpunten aangegeven zijn.

Op basis van deze gegevens zal vervolgens door Van der Heijden bouwbedrijf

een prijsopgave worden opgesteld. Bij akkoord uwerzijds zullen de gewijzigde 

en/of extra aansluitpunten voor oplevering worden uitgevoerd.

* wanneer van toepassing

O 47.300 "Verdeleromkasting" om vloerverwarmingsverdeler 446,00€        

Het leveren en aanbrengen van een "prefab" omkasting om een vloer- 

verwarmingsverdeler, bijvoorbeeld tpv. slaapkamer 1e verdieping.

De omkasting bestaat uit gemelamineerd MDF, dikte ca. 18 mm.
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
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53 LOODGIETERSWERK 

O 53.0xx Sanitair- en tegelwerk

bwnr's; Aanpassingen / aanvullingen op het standaard sanitair en tegelwerk zijn te -

allen opteren via projectshowroom Van Wanrooij keuken, badkamer en tegel warenhuys

te Waardenburg. Uw keuze wordt in een sanitair- en tegelorder opgenomen.

De voorzieningen vanuit de order worden opgenomen in het bouwproces.

ps. Hierbij dienen de badkamer aansluitpunten voor de ruwbouwsluitingsdatum bij

van der Heijden bouwbedrijf bekend zijn.

O 53.100 Buitenkraan met muurplaat in achtergevel, vorstvrij 660,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan, vorstvrij, aan de

allen achtergevel. Afsluitbaar in de meterkast.

Positie nabij achterdeur.

O 53.101 Buitenkraan met muurplaat en schrobput achtergevel, vorstvrij 1.378,00€     

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan vorstvrij en schobput

allen aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op het riool.

Afsluitbaar in de meterkast.

Positie nabij achterdeur.

O 53.107 Extra losse handzender t.b.v. bediening mech. ventilatie 152,00€        

bwnr's; In de woonkamer bevindt zich de standaard bediening t.b.v. 

allen mechanische ventilatie gecombineerd met een Co2 melding.

Bij keuze van deze optie wordt er een extra losse handzender

(met batterij-voeding) geleverd voor bijvoorbeeld in de badkamer.

O 53.200 De toiletruimte tpv. begane grond voorzien van vloerverwarming € 0,-

bwnr's; Het leveren en aanbregen van een "lus" vloerverwarmingsslang welke

allen vanuit de gang door het toilet wordt gelegd.

De toiletruimte is conform de T.O. onverwarmd!. Met de keuze voor

deze optie blijft het toilet "onverwarmd" en voldoet deze niet

aan de thempartuurseisen.
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

O 53.510 Het vergroten van de basis inhoud boiler naar een ca. 300 liter 1.226,00€     

type's boiler.

allen Het wijzigen van de basis boiler met een inhoud van ca. 200 liter naar

een boiler met een inhoud van ca. 300 liter. 

Overige installatie blijft conform basis.

Let op; Deze is optie is van toepassing wanneer er een bad toegepast wordt en/of

bij toepassen van meerdere badkamer(s) in de woning.

O 53.520 Het verplaatsen van de wasmachine aansluitpunten van 1e naar de op aanvraag

bwnr's; 2e verd. om een seperaat toilet op de 1e verd. te creeren.

1, 2, 3 en Het verplaatsen van de standaard wasmachine-aansluitpunten tpv. 1e verd.

4 naar een nader te bepalen positie op de 2e verd. Het verplaatsen van de

toiletaansluitpunten vanuit de badkamer naar de seperate ruimte. En het

aanbrengen van aansluitpunten tbv. fonteintje in seperate ruimte.

Exclusief; Vloer- en/of wandtegels en fonteintje in de seperate ruimte.

Deze kunt u in de showroom van V. Wanrooij in de offerte/order op laten nemen.

O 53.530 Leveren en aanbr. van aansluitpunten tbv. pantry op de 2e verd. op aanvraag

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een koudwater- en warmwateraansluitpunt,

1, 2, 3 en afvoer en een dubbele wandcontactdoos tbv. na oplevering te plaatsen

4 pantry op de 2e verdieping.

Gewenste positie met kopers nader te bapalen.

Exclusief; Vloer- en/of wandtegels en pantry

Deze kunt u in de showroom van V. Wanrooij in de offerte/order op laten nemen.
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Alternatieven in meer- & minderwerk m.b.t. RUWBOUW
31-okt-22

70    ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

O 70.001 Dubbele wandcontactdoos (spatwaterdicht) achtergevel 314,00€        

bwnr's; Het leveren en monteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde

allen (spatwaterdicht) in de achtergevel, inclusief schakelaar in de meterkast.

Plaatsing op een hoogte van circa 300 mm boven vloerniveau als "opbouw".

Positie nabij achterdeur (onder buitenlichtpunt)

O 70.002 Extra dubbele wandcontactdoos 207,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (verticaal)

allen op de standaard hoogte in de wand.  De wandcontactdoos wordt 

aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.

De positie kunt u aangeven op uw woningplattegrond.

O 70.003 Extra enkele wandcontactdoos 180,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard

allen hoogte in de wand. De positie kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.

De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.

O 70.004 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep 309,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de 

allen standaard hoogte, bijvoorbeeld voor een droger. De wandcontactdoos

wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.

De positie kunt u aangeven op uw woningplattegrond.

Let op: Exclusief meterkastuitbreiding, zie optie 70.201

O 70.005 Verplaatsen van een elektrapunt in een wand 96,00€           

bwnr's; Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een wandcontactdoos,

allen loze leiding of schakelaar van de standaard positie in de wand naar een door

u aangegeven positie op uw woningplattegrond. Het te verplaatsen elektra-

punt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk.

O 70.006 Extra loze leiding vanuit meterkast 168,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte.

allen De positie van de loze leiding kunt u aangeven op uw woningplattegrond en wordt

van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van

een controledraad.

O 70.007 Loze leiding vanuit meterkast naar buiten (achtergevel) 168,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een loze leiding Ø 19 mm vanuit de meterkast

allen naar de buitenkant van de achtergevel. De leiding bevindt zich onder het maai-

veld. Leiding bevat een controledraad verder niet aangesloten.
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O 70.010 Aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar 189,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar

allen Wandlichtpunt wordt aangesloten op een bestaande groep van betreffende

ruimte.

Wandlichtpunt en schakelaar op een positie in de wand op een door u 

aangegeven positie op uw woningplattegrond, excl. armatuur.

O 70.011 Aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar 170,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

allen Wandlichtpunt wordt aangesloten op een bestaande groep van betreffende

ruimte.

Wandlichtpunt en schakelaar op een positie in de wand op een door u 

aangegeven positie op uw woningplattegrond, excl. armatuur.

(Bijvoorbeeld tpv. dakterras)

O 70.012 Aanbrengen van een bewegingsmelder ipv. schakelaar 290,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een beweginsmelder ipv. schakelaar

allen De betreffende melder kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.

O 70.018 Aanbrengen van een dimmer ipv. schakelaar 299,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer ipv. schakelaar

allen De betreffende schakelaar kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.

O 70.041 Voorziening (loos) t.b.v. zonwering (na oplevering) 336,00€        

bwnr's; Het leveren en aanbrengen van loze leidingen (LL zw) t.b.v. na oplevering 

allen aanbrengen van zonwering. De installateur brengt de installatie zo aan 

dat u de bediening aan de binnenzijde van de woning heeft en deze kunt

koppelen aan de zonwering buiten.

De posities van de loze leidingen, 1 stuks binnenzijde gevel en 1 stuks 

buitenzijde gevel, conform uw woningplattegrond. De loze leiding naar

"buiten" wordt voorzien van een controledraad. De loze leiding "binnen"

wordt van stroom voorzien.

O 70.045 Verplaatsen van een centraaldoos (lichtpunt) in het plafond 118,00€        

bwnr's; Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt (centraaldoos), 

allen naar positie conform u wens. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend

binnen dezelfde ruimte mogelijk en kan NIET komen te vervallen.

Let op: de positie kan ivm. plaatverdeling, kanalen en randmarges tot wel

ca. 30 cm. Afwijken !!

O 70.201 Extra aardlekschakelaar in meterkast 298,00€        

bwnr's; Het uitbreiden van de meterkast (vanaf de 9e groep) met 1 aardlekschakelaar

allen ten behoeve van 4 extra groepen.

PS. Dit is exclusief extra groep(en) en het bedraden van groepen.

Zie optie 70.004 en/of 70.006
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71    PV-PANELEN

Uitbreiding pv-panelen 

bwnr's; Het is mogelijk om extra pv-panelen op het dak te leggen. De extra

allen panelen worden op hetzelfde dakvlak gelegd. De positie wordt door

Van der Heijden bepaald, e.e.a. is afhankelijk van de grootte van het 

dakvlak. Indien nodig wordt de omvormer aangepast op het totaal aantal

panelen.

O 71.001 Uitbreiding pv-installatie met 1 paneel nader te bepalen

O 71.002 Uitbreiding pv-installatie met 2 panelen nader te bepalen

O 71.003 Uitbreiding pv-installatie met 3 panelen nader te bepalen

O 71.004 Uitbreiding pv-installatie met 4 panelen nader te bepalen

O 71.005 Uitbreiding pv-installatie met 5 panelen nader te bepalen

O 71. … Etc. in uitbreiding (6, 7, 8,…. panelen) aantal .. X € ?,= € ………..,- 

- Alle wijzigingen elektra onder voorbehoud goedkeuring installateur.

- Wanneer er door gekozen opties (keukeninstallatie, e.d.) dermate veel aparte

elektragroepen bijgeplaatst moeten worden, kan het zijn dat de standaard

meterkast uitgebreid moet worden d.m.v. een extra aardlekschakelaar.

Dit is afhankelijk van uw overige keuzes in meer- en minderwerk. Na sluitings-

datum van alle opties kan het zijn dat wij hiervoor extra kosten in rekening

brengen. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.
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