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 ALGEMENE INFORMATIE  

00.00.02 VOLG JE WONING 
In dit project wordt gebruik gemaakt van een digitaal kopersportaal van 
volgjewoning.nl.  
Volgjewoning.nl bied je een persoonlijk digitaal bouwdossier en een 
mogelijkheid van communicatie tussen koper en kopersbegeleiding.  
 
Je ontvangt per mail een uitnodiging van volg je woning waarna je een 
persoonlijk profiel kunt aanmaken met een eigen gekozen wachtwoord.  
  
In het kopersportaal staan belangrijke stukken zoals informatiebrieven, 
wooninformatie, contracten, offertes en opdrachtbevestigingen. Iedere 
nieuwe informatie wordt meteen in het portaal gezet zodat het voor 
eenieder die betrokken is bij de bouw van de woning inzichtelijk is.  
 
Wanneer er een sluitingsdatum nadert krijg je automatisch bericht. 
Wanneer je woning is opgeleverd kun je het gehele dossier 
downloaden en in je eigen digitale omgeving bewaren.  
 

 

01 PUNTEN VAN AANDACHT 
 
 

 

01.00.01 SLUITINGSDATUM 
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. 
 

 

01.00.02 REGELGEVING 
WIJZIGINGEN BTW TARIEF 
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. 
 
REGELGEVING 
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 (bijvoorbeeld EPC). 
Het wel of niet voldoen hieraan is de volledige verantwoordelijkheid 
van de koper. Uiteraard kunnen wij op aanvraag de woning opnieuw 
"door" laten rekenen of de woning voldoet, hiervoor kunt u een 
aanvraag indienen bij uw kopersbegeleider. 
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01.10.00 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, de optie zal door ons dan niet in behandeling 
worden genomen. 
 
Bij opdracht van één of meerdere opties vragen wij u alle pagina's van 
de optielijst inclusief eventuele bijlagen te paraferen en de laatste 
pagina te voorzien van datum en handtekening. 
 
Wij vragen u de optielijsten ALTIJD aan ons te retourneren, ook 
wanneer u GEEN gebruik wilt maken van de betreffende optielijst.  
 
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 werkbare werkdagen € 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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01.40.00 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 G.M. van Rooij 
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. 
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01.70.00 ELEKTRA 
Wijzigingen en / of extra elektra punten dient u op de verkooptekening 
en de optielijst aan te geven alleen dan kunnen wij uw wensen / 
wijzigingen in opdracht nemen. Het is ook mogelijk dit tijdens het 
persoonlijk gesprek aan te geven. 
 
De exacte plaats van de elektra punten kan in werkelijkheid afwijken 
van hetgeen op de verkooptekeningen staat aangegeven. 
 
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/optielijsten reeds zijn 
goedgekeurd. 
 
Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan zullen de 
eventuele consequenties worden doorberekend aan de koper. 
 
Standaard telefoon-, CAI, internet-aansluitingen, etc alsmede extra 
telefoon-, CAI, internet-aansluitingen, etc worden in de meterkast niet 
aangesloten. 
Eventuele randapparatuur (benodigd) voor telefoon, TV, Internet, etc. 
zijn in de prijs niet opgenomen. Het aansluiten van de bekabeling op 
deze apparatuur is eveneens niet bij de prijs inbegrepen. 
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 OPTIELIJST 1  

05 RUWBOUW OPTIE(S) 
Uitbreidingen zijn uitsluitend mogelijk na goedkeuring van de 
gemeente. 
 

 

05.05 UITBREIDINGEN 
 
 

 

05.05.01 Uitbreiding 1200mm achterzijde woning 
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw ter 
plaatse van de begane grond aan de achterzijde van de woning met 
een diepte van 1200 mm., zoals aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het 
plafond van de aanbouw worden afgewerkt conform kleuren en 
materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt 
met platdakbedekking. 
In deze optie is inbegrepen: 
- uitbreiden vloerverwarming; 
- aansluitpunten balansventilatie verplaatsen richting aanbouw; 
- aanpassen elektrische installatie. 
 

15.500,00 

05.05.02 Uitbreiding 2400mm achterzijde woning 
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw ter 
plaatse van de begane grond aan de achterzijde van de woning met 
een diepte van 2400 mm., zoals aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het 
plafond van de aanbouw worden afgewerkt conform kleuren en 
materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt 
met platdakbedekking. 
In deze optie is inbegrepen: 
- uitbreiden vloerverwarming; 
- aansluitpunten balansventilatie verplaatsen richting aanbouw; 
- aanpassen elektrische installatie. 
 

21.500,00 
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05.05.03 Uitbreiding 3600mm achterzijde woning 
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw ter 
plaatse van de begane grond aan de achterzijde van de woning met 
een diepte van 3600 mm., zoals aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het 
plafond van de aanbouw worden afgewerkt conform kleuren en 
materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt 
met platdakbedekking. 
In deze optie is inbegrepen: 
- uitbreiden vloerverwarming; 
- aansluitpunten balansventilatie verplaatsen richting aanbouw; 
- aanpassen elektrische installatie. 
 

27.750,00 

05.10 WIJZIGINGEN BERGING 
 
 

 

05.10.01 Verlengen ongeïsoleerde berging met 2000mm 
Het verlengen van de berging ter plaatse van de begane grond aan de 
achterzijde van de berging met een diepte van 2000 mm., zoals 
aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het 
dak van de verlenging worden afgewerkt conform kleuren en 
materialisering van de betreffende ruimte.  
 
 

8.850,00 

05.10.02 Verlengen ongeïsoleerde berging met 3700mm 
Het verlengen van de berging ter plaatse van de begane grond aan de 
achterzijde van de berging met een diepte van 3700 mm., zoals 
aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het 
dak van de verlenging worden afgewerkt conform kleuren en 
materialisering van de betreffende ruimte.  
 
 

14.250,00 
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05.10.03 Verlengen ongeïsoleerde berging met 4900mm 
Het verlengen van de berging ter plaatse van de begane grond aan de 
achterzijde van de berging met een diepte van 4900 mm., zoals 
aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het 
dak van de verlenging worden afgewerkt conform kleuren en 
materialisering van de betreffende ruimte.  
 
 

18.150,00 

05.10.10 ISOLEREN BERGING 
 
 

 

05.10.11 Isoleren standaard berging 
Het isoleren van de standaard berging. 
De wanden van de standaard berging uitvoeren als geïsoleerde 
wanden. 
De wanden worden behangklaar afgewerkt. 
Het dak van de berging wordt uitgevoerd in beton voorzien van isolatie 
met platdakbedekking. 
Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. 
Berging wordt voorzien van vloerverwarming. 
 

5.250,00 

05.10.12 Verlengen standaard berging met 2 meter inclusief isoleren 
Het verlengen van de berging ter plaatse van de begane grond aan de 
achterzijde van de berging met een diepte van 2000 mm., zoals 
aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk.  
De wanden van de standaard berging inclusief verlenging uitvoeren als 
geïsoleerde wanden. 
De wanden worden behangklaar afgewerkt. 
Het dak van de berging wordt uitgevoerd in beton voorzien van isolatie 
met platdakbedekking. 
Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. 
Berging wordt voorzien van vloerverwarming. 
 

14.300,00 
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05.10.13 Verlengen standaard berging met 3,7 meter inclusief isoleren 
Het verlengen van de berging ter plaatse van de begane grond aan de 
achterzijde van de berging met een diepte van 3700 mm., zoals 
aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk.  
De wanden van de standaard berging inclusief verlenging uitvoeren als 
geïsoleerde wanden. 
De wanden worden behangklaar afgewerkt. 
Het dak van de berging wordt uitgevoerd in beton voorzien van isolatie 
met platdakbedekking. 
Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. 
Berging wordt voorzien van vloerverwarming. 
 

21.400,00 

05.10.14 Verlengen standaard berging met 4,9 meter inclusief isoleren 
Het verlengen van de berging ter plaatse van de begane grond aan de 
achterzijde van de berging met een diepte van 4900 mm., zoals 
aangegeven op optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Indeling achtergevel blijft gelijk.  
De wanden van de standaard berging inclusief verlenging uitvoeren als 
geïsoleerde wanden. 
De wanden worden behangklaar afgewerkt. 
Het dak van de berging wordt uitgevoerd in beton voorzien van isolatie 
met platdakbedekking. 
Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. 
Berging wordt voorzien van vloerverwarming. 
 

26.600,00 
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05.10.20 INDELING BERGING 
 
 

 

05.10.21 Opsplitsen berging 
Het opsplitsen van de berging in een bergruimte en een onbenoemde 
ruimte. 
De berging mag geen dienst meer doen als opstelplaats voor een 
motorvoertuig. 
De afwerking van deze ruimtes is zoals aangegeven in optie 05.10.11 
t/m 05.10.14. 
 
Voor deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met optie 
05.10.11 t/m 05.10.14 geïsoleerde berging. 
 
Let op, dit is exclusief: 
- Tussendeur naar berging (optie 05.10.31). 
- Pui met enkele deur i.p.v. dubbele deur (optie 05.10.41). 
 

3.775,00 

05.10.31 Tussendeur naar berging 
Realiseren van een doorgang van de woning naar de berging 
bestaande uit het leveren en plaatsen van een houten kozijn met 
stompe deur. De kwaliteit van het kozijn zal gelijkwaardig zijn aan die 
van de buitenkozijnen van de woning. 
 
In deze optie is niet inbegrepen: 
- Aanpassingen aan de elektra installatie. 
 

3.275,00 

05.10.41 Pui met enkele loopdeur in plaats van dubbele bergingsdeur 
Het wijzigen van de dubbele deur in de berging naar een pui met 
enkele deur en vast paneel. 
De deur draait naar buiten en komt met de hangzijde tegen de woning. 
Kleur van de pui blijft ongewijzigd. 
 

1.075,00 

05.24 DAKVENSTERS & DAKKAPELLEN 
Hieronder staan een aantal opties genoemd voor extra dakvensters 
en/of dakkapel. 
Houd bij de keuze voor deze optie(s) ook rekening met de positie van 
de pv-panelen en/of uitbreiding hiervan. 
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05.24.01 Dakvenster afmeting circa 1140x1180 (Positie A) 
Dakvenster afm. ca. 1140 x 1180 mm. 
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
1140 x 1180 mm. (bxh). 
Dakvenster voorzien van witte kunststof folie. 
Plaats van het dakraam volgens optietekening. 
Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.610,00 

05.24.02 Dakvenster afmeting circa 1140x1180 (Positie B) 
Dakvenster afm. ca. 1140 x 1180 mm. 
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
1140 x 1180 mm. (bxh). 
Dakvenster voorzien van witte kunststof folie. 
Plaats van het dakraam volgens optietekening. 
Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.610,00 

05.24.03 Dakvenster afmeting circa 1140x1180 (Positie C) VRIJSTAANDE 
WONING 
Dakvenster afm. ca. 1140 x 1180 mm. 
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
1140 x 1180 mm. (bxh). 
Dakvenster voorzien van witte kunststof folie. 
Plaats van het dakraam volgens optietekening. 
Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 
Alleen van toepassing bij vrijstaande woningen. 
 

1.610,00 

05.24.11 Dakvenster afmeting circa 780x1180 (Positie A) 
Dakvenster afm. ca. 780 x 1180 mm. 
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
780 x 1180 mm. (bxh). 
Dakvenster voorzien van witte kunststof folie. 
Plaats van het dakraam volgens optietekening. 
Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.480,00 
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05.24.12 Dakvenster afmeting circa 780x1180 (Positie B) 
Dakvenster afm. ca. 780 x 1180 mm. 
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
780 x 1180 mm. (bxh). 
Dakvenster voorzien van witte kunststof folie. 
Plaats van het dakraam volgens optietekening. 
Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 

1.480,00 

05.24.13 Dakvenster afmeting circa 780x1180 (Positie C) VRIJSTAANDE 
WONING 
Dakvenster afm. ca. 780 x 1180 mm. 
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 
780 x 1180 mm. (bxh). 
Dakvenster voorzien van witte kunststof folie. 
Plaats van het dakraam volgens optietekening. 
Plaats van het dakraam is indicatief en kan afwijken daar deze op 
pannenmaat en constructie wordt afgestemd. 
 
Alleen van toepassing bij vrijstaande woningen. 
 

1.480,00 

05.24.31 Dakkapel breed 1110mm (Positie A) 
Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak van de woning, één en 
ander conform optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Het dak van de dakkapel wordt uitgevoerd als zelfdragende 
geïsoleerde dakelementen en aan de binnenzijde voorzien van 
afgewerkte gipsplaten (spuitwerk). 
Het dak van de dakkapel wordt afgewerkt met platdakbedekking. 
Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating. 
 

9.400,00 

05.24.32 Dakkapel breed 1110mm (Positie B) 
Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak van de woning, één en 
ander conform optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Het dak van de dakkapel wordt uitgevoerd als zelfdragende 
geïsoleerde dakelementen en aan de binnenzijde voorzien van 
afgewerkte gipsplaten (spuitwerk). 
Het dak van de dakkapel wordt afgewerkt met platdakbedekking. 
Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating. 
 

9.400,00 
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05.24.33 Dakkapel breed 1110mm (Positie C) VRIJSTAANDE WONING 
Aanbrengen van een dakkapel in het dakvlak van de woning, één en 
ander conform optietekening. 
Daar waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van de 
vrijstellingsmogelijkheid inzake activiteit bouwen van de “wabo” 
(vergunningsvrij bouwen). 
Het dak van de dakkapel wordt uitgevoerd als zelfdragende 
geïsoleerde dakelementen en aan de binnenzijde voorzien van 
afgewerkte gipsplaten (spuitwerk). 
Het dak van de dakkapel wordt afgewerkt met platdakbedekking. 
Zijwangen en boeiboorden worden uitgevoerd in buitenbeplating. 
 
Alleen van toepassing bij vrijstaande woningen. 
 

9.400,00 

05.30 GEVELKOZIJNEN 
 
 

 

05.30.01 Dubbele tuindeuren met zijlichten in plaats van standaard pui 
Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel i.p.v. basis kozijn met 
enkele deur 
Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door een pui met 
dubbele tuindeuren en zijlichten. 
De "loopdeur" wordt middels een pijl op optietekening aangegeven. 
E.e.a. conform optietekening. 
 

1.840,00 

05.30.02 Aparte buitendeur in achtergevel 
Extra buitendeurkozijn in achtergevel. 
Optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 05.30.01. 
Positie zoals op optietekening aangegeven. 
 

2.900,00 

05.30.03 Schuifpui in plaats van standaard pui 
Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door een schuifpui. 
Het binnenste gedeelte van de pui is het schuifgedeelte. 
De schuifrichting wordt middels een pijl op optietekening aangegeven. 
E.e.a. conform optietekening. 
De schuifpui wordt alleen aan de binnenzijde voorzien van een 
bediening. 
 

2.250,00 

05.30.81 Wijzigen draairichting deur gevelkozijn 
Het wijzigen van de draairichting van een deur in een gevelkozijn. 
Verplaatsingen van installaties (bijvoorbeeld elektra), etc. zijn in deze 
optie niet meegenomen. 
Genoemde prijs is per deur. 
 

85,00 
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05.30.82 Wijzigen schuifrichting schuifpui 
Het wijzigen van de schuifrichting van een deur in een schuifpui. 
Verplaatsingen van installaties (bijvoorbeeld elektra), etc. zijn in deze 
optie niet meegenomen. 
Genoemde prijs is per schuifdeur. 
 

85,00 

05.30.83 Bediening schuifpui van buitenaf 
Bediening schuifpui van buitenaf. 
 
BOUWKUNDIG 
- De optionele schuifpui (optie 05.30.03) heeft alleen en bediening aan 
de binnenzijde. 
- Met deze optie is het mogelijk de schuifpui ook van buitenaf op slot te 
maken en te openen. 
 
OPMERKING(EN) 
- Van deze optie kan alleen gebruik gemaakt worden als ook gekozen 
is voor optie 05.30.03. 
 

270,00 

05.47 KEUKEN 
 
 

 

05.47.01 Keuken verplaatsen naar voorzijde 
Het verplaatsen van de standaard keuken aansluitpunten naar de 
voorzijde van de woning.  
Stopcontacten in de woonkamer conform optietekening. 
Plaats plafondlichtpunten wordt niet gewijzigd, dit is mede afhankelijk 
van de gekozen uitbreidingsopties van de woning. 
 

1.500,00 
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05.53 SEPARAAT TOILET 
 
 

 

05.53.01 Separaat toilet op de 1e verdieping 
De indeling van de 1e verdieping wijzigen middels het maken van een 
separate toiletruimte ten koste de badkamer. 
E.e.a. conform tekening. 
In deze optie is tevens inbegrepen: 
- Het aanpassen van de binnenwanden; 
- Aanbrengen van stalen binnendeurkozijn compleet met 
opdekbinnendeur etc.; 
- Aanpassen technische installatie; 
- Verplaatsen closet van badkamer naar toilet; 
- Het aanpassen van tegelwerk. 
 
In deze optie is niet inbegrepen: 
- Het aanpassen van het sanitair. 
 
Deze optie dient kenbaar gemaakt te worden in de showroom en zal 
ook in de offerte van het sanitair worden opgenomen! Dit is de reden 
dat het tegelwerk hierin niet is opgenomen. 
 

2.425,00 

22 INDIVIDUELE WIJZIGINGEN 
 
 

 

22.70.90 Individuele wijzigingen 
Individuele wijzigingen zijn mogelijk, mits deze voldoen aan de 
geldende regels en / of installatie technisch mogelijk zijn. 
Sluitingsdatum voor deze wijzigingen valt gelijk met sluitingsdatum 
voor optielijst 1 
 

 

50 LOODGIETERSWERK 
 
 

 

50.25.01 Afvoer condenswasdroger 
- Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine ten 
behoeve van een condenswasdroger. 
- Hiermee is het mogelijk de afvoerslang van de condenswasdroger 
(afhankelijk per type condenswasdroger) op de riolering aan te sluiten. 
- Aanpassen aan de elektra zijn in deze optie niet meegenomen. 
 

100,00 

50.30.01 Buitenkraan met vorstbeveiliging 
Leveren en aanbrengen van een buitenkraan voorzien van 
vorstbeveiliging ter plaatse van het balkon / terras. 
Alleen wanneer het bouwkundig en installatietechnisch mogelijk is. 
 

475,00 
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50.30.21 Schrobput 
Het leveren en aanbrengen van een schrobput. 
Niet op balkon / loggia en / of openbare gebieden. 
 

335,00 

70.00 ELEKTRA 
 
 

 

70.00.02a Verplaatsen centraaldoos (plafond) 
Het verplaatsen van de standaard aanwezige centraaldoos (ALLEEN 
bij breedplaatvloeren). Centraaldozen kunnen niet komen te vervallen 
en blijven in de ruimte waarin ze zijn aangegeven. De aangegeven / 
besproken maatvoering heeft een tolerantie van plus of minus 200mm, 
in alle richtingen, in verband met eventuele voorzieningen in de 
vloerplaten. 
 

110,00 

99 OPTIELIJST 
 
 

 

99.00.01 Maakt geen gebruik van optielijst 1 
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 OPTIELIJST 2  

22.44 INDELING 2E VERDIEPING 
 
 

 

22.44.01 Zolderindeling 2 onder 1 kap woning 
De indeling van de 2e verdieping wijzigen middels het opdelen in twee 
onbenoemde ruimten en overloop. E.e.a. conform tekening. 
In deze optie is tevens inbegrepen: 
- aanbrengen en vlak afwerken van scheidingswanden uitgevoerd als 
frame voorzien van gipsbeplating; 
- aanbrengen van stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht compleet 
met opdekbinnendeur; 
- aanpassen elektrische installatie; 
- aanpassen centrale verwarmingsinstallatie. 
In deze optie is niet inbegrepen: 
- het afwerken van de dakelementen. 
 
Let op: 
- Geluidhinder in de onbenoemde ruimte naast de techniekruimte. 
- De gecreëerde onbenoemde ruimten voldoen qua regelgeving niet 
aan de eisen van een verblijfsruimte. 
 

4.675,00 

22.44.02 Zolderindeling vrijstaande woning 
De indeling van de 2e verdieping wijzigen middels het opdelen in twee 
onbenoemde ruimten, overloop en kast. E.e.a. conform tekening. 
In deze optie is tevens inbegrepen: 
- aanbrengen en vlak afwerken van scheidingswanden uitgevoerd als 
frame voorzien van gipsbeplating; 
- aanbrengen van stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht compleet 
met opdekbinnendeur; 
- aanpassen elektrische installatie; 
- aanpassen centrale verwarmingsinstallatie. 
In deze optie is niet inbegrepen: 
- het afwerken van de dakelementen. 
 
Let op: 
- Geluidhinder in de onbenoemde ruimte naast de techniekruimte. 
- De gecreëerde onbenoemde ruimten voldoen qua regelgeving niet 
aan de eisen van een verblijfsruimte. 
 

4.250,00 
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30.15 BINNENDEUREN EN KOZIJNEN 
 
 

 

30.15.00 Wijzigen binnendeuren en / of binnendeurkozijnen 
Het wijzigen van de binnendeuren (inclusief garnituur) en / of 
binnendeurkozijnen is mogelijk. Dit verloopt via de website van de 
leverancier, u zult hierover op een later tijdstip worden geinformeerd 
via volg je woning. 
 

 

30.19 BINNENDEURKOZIJN VERPLAATSEN / DRAAIRICHTING 
WIJZIGEN 
 
 

 

30.19.01 Wijzigen draairichting binnendeur 
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. 
Verplaatsingen van installaties (bijvoorbeeld elektra), etc. zijn in deze 
optie niet meegenomen. 
Genoemde prijs is per binnendeurkozijn 
 

85,00 

30.19.02 Verplaatsen binnendeurkozijn 
Het verplaatsen van een binnendeurkozijn. 
Verplaatsingen van installaties (bijvoorbeeld elektra), etc. zijn in deze 
optie niet meegenomen. 
Genoemde prijs is prijs per binnendeurkozijn. 
 

85,00 

99 OPTIELIJST 
 
 

 

99.00.02 Maakt geen gebruik van optielijst 2 
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 OPTIELIJST 3  

38.00 GEVELSCHERMEN 
 
 

 

38.00.01 Loze leiding zonwering 
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding ten behoeve van later 
door de koper aan te brengen zonwering. De loze leiding gaat van het 
kozijn naar de meterkast. Uitgangspunt is dat de zonwering bediend 
wordt met een afstandsbediening. Bedraden van de loze leiding zal 
door de leverancier na oplevering plaats moeten vinden. Op de 
aangegeven plaats moet het technisch wel mogelijk zijn om deze loze 
leiding te plaatsen. 
 

170,00 

70.00 ELEKTRA 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. 
 

170,00 

70.00.02 Verplaatsen elektra aansluiting(en) 
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. 
 

95,00 

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. 
 

233,00 

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. 
 

203,00 

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. 
 

233,00 
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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. 
 

203,00 

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. 
 

141,00 

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. 
 

173,00 

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

120,00 

70.10.13 Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 
Het leveren en monteren van een dimmer in plaats van enkelpolige 
schakelaar. 
Dit is GEEN LED dimmer. 
 

232,00 

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

283,00 

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

402,00 

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. 
 

214,00 

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. 
 

273,00 

70.20.03 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos 
Het wijzigen van een standaard enkele wandcontactdoos in een 
dubbele wandcontactdoos. 
 

41,00 
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70.22 VLOERCONTACTDOZEN 
 
 

 

70.22.01 Extra enkele vloercontactdoos 
Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos op een 
door de koper nader aan de geven plaats, de vloercontactdoos komt 
circa 10mm boven de afwerkvloer. 
 

268,00 

70.22.02 Extra dubbele vloercontactdoos 
Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos op een 
door de koper nader aan de geven plaats, de vloercontactdoos komt 
circa 10mm boven de afwerkvloer. 
 

388,00 

70.30 METERKAST 
 
 

 

70.30.01 Extra groep 230V inclusief enkel stopcontact 
Een extra groep inclusief enkel stopcontact ten behoeve van eventueel 
later aan te brengen / plaatsen apparaat. 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. 
 

325,00 

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.  
 

325,00 

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 worden. 
 

124,00 
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70.33 PV-PANELEN 
 
 

 

70.33.10 Extra pv-paneel 
- De kleur van het pv-paneel is zwart. 
- Het pv-paneel wordt gemonteerd in het zelfde dakvlak als de overige 
en volgens advies leverancier. 
- Het moet wel mogelijk zijn pv-panelen te plaatsen (dakvensters, 
dakkapellen, etc.). 
- PV-panelen worden geplaatst op de dakpannen. 
- Van deze optie kan alleen gebruik worden gemaakt als standaard al 
pv-panelen worden toegepast. 
 
In deze optie is niet meegenomen: 
- Verzwaren huisaansluiting, mocht dit noodzakelijk zijn dan zullen 
deze kosten later alsnog worden toegevoegd. 
 

715,00 

70.50 INTERNET 
 
 

 

70.50.01 Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en afmonteren 
Het leveren en aanbrengen van een internet (CAT 6) 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. 
 

325,00 

70.50.02 Bedraden en afmonteren loze internetleiding 
Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een internet 
(CAT 6) aansluiting. 
RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast. 
 

220,00 

70.60 BUITENOM 
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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. 
 

238,00 

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. 
 

280,00 

70.60.81 Extra loze leiding 
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding van meterkast 
naar buiten (voortuin). Loze leiding komt onder maaiveld uit de 
voorgevel, definitieve plaats door installateur te bepalen. 
 

170,00 

99 OPTIELIJST 
 
 

 

99.00.03 Maakt geen gebruik van optielijst 3 
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 OPTIELIJST 1   

05 RUWBOUW OPTIE(S)   

05.05 UITBREIDINGEN   

05.05.01 Uitbreiding 1200mm achterzijde woning 15.500,00 ____ 

05.05.02 Uitbreiding 2400mm achterzijde woning 21.500,00 ____ 

05.05.03 Uitbreiding 3600mm achterzijde woning 27.750,00 ____ 

05.10 WIJZIGINGEN BERGING   

05.10.01 Verlengen ongeïsoleerde berging met 2000mm 8.850,00 ____ 

05.10.02 Verlengen ongeïsoleerde berging met 3700mm 14.250,00 ____ 

05.10.03 Verlengen ongeïsoleerde berging met 4900mm 18.150,00 ____ 

05.10.10 ISOLEREN BERGING   

05.10.11 Isoleren standaard berging 5.250,00 ____ 

05.10.12 Verlengen standaard berging met 2 meter inclusief isoleren 14.300,00 ____ 

05.10.13 Verlengen standaard berging met 3,7 meter inclusief isoleren 21.400,00 ____ 

05.10.14 Verlengen standaard berging met 4,9 meter inclusief isoleren 26.600,00 ____ 

05.10.20 INDELING BERGING   

05.10.21 Opsplitsen berging 3.775,00 ____ 

05.10.31 Tussendeur naar berging 3.275,00 ____ 

05.10.41 Pui met enkele loopdeur in plaats van dubbele bergingsdeur 1.075,00 ____ 
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05.24 DAKVENSTERS & DAKKAPELLEN   

05.24.01 Dakvenster afmeting circa 1140x1180 (Positie A) 1.610,00 ____ 

05.24.02 Dakvenster afmeting circa 1140x1180 (Positie B) 1.610,00 ____ 

05.24.03 Dakvenster afmeting circa 1140x1180 (Positie C) 
VRIJSTAANDE WONING 

1.610,00 ____ 

05.24.11 Dakvenster afmeting circa 780x1180 (Positie A) 1.480,00 ____ 

05.24.12 Dakvenster afmeting circa 780x1180 (Positie B) 1.480,00 ____ 

05.24.13 Dakvenster afmeting circa 780x1180 (Positie C) 
VRIJSTAANDE WONING 

1.480,00 ____ 

05.24.31 Dakkapel breed 1110mm (Positie A) 9.400,00 ____ 

05.24.32 Dakkapel breed 1110mm (Positie B) 9.400,00 ____ 

05.24.33 Dakkapel breed 1110mm (Positie C) VRIJSTAANDE WONING 9.400,00 ____ 

05.30 GEVELKOZIJNEN   

05.30.01 Dubbele tuindeuren met zijlichten in plaats van standaard pui 1.840,00 ____ 

05.30.02 Aparte buitendeur in achtergevel 2.900,00 ____ 

05.30.03 Schuifpui in plaats van standaard pui 2.250,00 ____ 

05.30.81 Wijzigen draairichting deur gevelkozijn 85,00 ____ 

05.30.82 Wijzigen schuifrichting schuifpui 85,00 ____ 

05.30.83 Bediening schuifpui van buitenaf 270,00 ____ 

05.47 KEUKEN   

05.47.01 Keuken verplaatsen naar voorzijde 1.500,00 ____ 

05.53 SEPARAAT TOILET   

05.53.01 Separaat toilet op de 1e verdieping 2.425,00 ____ 

22 INDIVIDUELE WIJZIGINGEN   

22.70.90 Individuele wijzigingen   

50 LOODGIETERSWERK   

50.25.01 Afvoer condenswasdroger 100,00 ____ 

50.30.01 Buitenkraan met vorstbeveiliging 475,00 ____ 

50.30.21 Schrobput 335,00 ____ 
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70.00 ELEKTRA   

70.00.02a Verplaatsen centraaldoos (plafond) 110,00 ____ 

99 OPTIELIJST   

99.00.01 Maakt geen gebruik van optielijst 1   
 
 
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   

22.44 INDELING 2E VERDIEPING   

22.44.01 Zolderindeling 2 onder 1 kap woning 4.675,00 ____ 

22.44.02 Zolderindeling vrijstaande woning 4.250,00 ____ 

30.15 BINNENDEUREN EN KOZIJNEN   

30.15.00 Wijzigen binnendeuren en / of binnendeurkozijnen   

30.19 BINNENDEURKOZIJN VERPLAATSEN / DRAAIRICHTING 
WIJZIGEN 

  

30.19.01 Wijzigen draairichting binnendeur 85,00 ____ 

30.19.02 Verplaatsen binnendeurkozijn 85,00 ____ 

99 OPTIELIJST   

99.00.02 Maakt geen gebruik van optielijst 2   
 
 
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   

38.00 GEVELSCHERMEN   

38.00.01 Loze leiding zonwering 170,00 ____ 

70.00 ELEKTRA ALGEMEEN   

70.00.01 Extra loze leiding 170,00 ____ 

70.00.02 Verplaatsen elektra aansluiting(en) 95,00 ____ 

70.10 LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS   

70.10.03 Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar 233,00 ____ 

70.10.04 Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar 203,00 ____ 

70.10.05 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar 233,00 ____ 

70.10.06 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar 203,00 ____ 

70.10.10 Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling 141,00 ____ 

70.10.11 Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling 173,00 ____ 

70.10.12 2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling 120,00 ____ 

70.10.13 Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 232,00 ____ 

70.10.13a LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 283,00 ____ 

70.10.14 Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar 402,00 ____ 

70.20 WANDCONTACTDOZEN   

70.20.01 Extra enkele wandcontactdoos 214,00 ____ 

70.20.02 Extra dubbele wandcontactdoos 273,00 ____ 

70.20.03 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos 41,00 ____ 
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70.22 VLOERCONTACTDOZEN   

70.22.01 Extra enkele vloercontactdoos 268,00 ____ 

70.22.02 Extra dubbele vloercontactdoos 388,00 ____ 

70.30 METERKAST   

70.30.01 Extra groep 230V inclusief enkel stopcontact 325,00 ____ 

70.30.02 Extra aardlekschakelaar 325,00 ____ 

70.30.04 Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast 124,00 ____ 

70.33 PV-PANELEN   

70.33.10 Extra pv-paneel 715,00 ____ 

70.50 INTERNET   

70.50.01 Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en 
afmonteren 

325,00 ____ 

70.50.02 Bedraden en afmonteren loze internetleiding 220,00 ____ 

70.60 BUITENOM   

70.60.01 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos 238,00 ____ 

70.60.02 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos 280,00 ____ 

70.60.81 Extra loze leiding 170,00 ____ 

99 OPTIELIJST   

99.00.03 Maakt geen gebruik van optielijst 3   
    

 
 
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.  


