ale appartementen
Roy

Keuzemogelijkheden
25-03-2020

STALEN PROFIEL
MAT ZWARTE
POEDERCOATING

schuif model 3000
CREËER
EEN
Z E E VA N
LUXE, LICHT
EN
RUIMTE

EENVOUDIG
TE PLAATSEN
7 MM
VEILIGHEIDSGLAS
TOPKWALITEIT
HANDGEMAAKT

afmetingen schuifpaneel
+/- 918mm breed
bij 2971mm hoog

OPENT NAAR
TWEE KANTEN
HOOGWAARDIGE
ARGENTA
TAATSSCHARNIEREN

dubbel taats mo

W W W. S K Y G AT E . N L

schuif model 2315

schuif model 2578
EN K EL E DEU R

DUBBELE DEUR

afmetingen schuifpaneel
+/- 918mm breed bij
bij 2549mm hoog

SPARI N G SM AAT
930 X 2578 M M ( B X H )

odel 3000

C O M B I N ATI E

afmetingen schuifpaneel
+/- 918mm breed bij
2286mm hoog

S PA R I N G S M A AT
1859 X 2578 MM (B X H)

dubbel taats model 2578

S PA R I N G S M A AT
1389 X 2578 MM (B X H)

dubbel t

COMBI NAT I E S M E T VA S T E PA N E L E N

S PARI N G SM AAT
1848 X 2578 M M ( B X H )

S PA R IN G S M A AT
2777 X 2578 MM (B X H)

W W W. S K Y G AT E . N L

S PA R I N G S M A AT
3695 X 2578 MM (B X H)

Superlak

®

Svedex vlakke
deur
De basis voor uw woning
uw

Kies nu

Svedex

Deurpakket

Vlakke Superlak® deur, kozijn met bovenlicht, garnituur Buva Extra F1.

De mooie, vlakke Superlak® deur in combinatie met het garnituur Buvalux Extra met kort schild is
de basis voor uw woning. Deze deur- en kozijncombinatie met garnituur zit standaard in uw woning,
indien u geen verdere keuze maakt. Wilt u een eigen, persoonlijke woonsfeer creëren dan zijn de
Svedex stijldeuren hier bij uitstek geschikt voor. De binnen-deuren van Svedex zijn afgelakt met de
hoogwaardige Superlak®. Een ongekend duurzame lak, waarop krassen en vlekken geen vat krijgen.

Kies uit verschillende stijlen en uitvoeringen
Samen met Van Wijnen bieden wij u meerdere deurpakketten aan: de mogelijkheid om te kiezen uit
verschillende stijlen en uitvoeringen in luxe binnendeuren, beglazing en garnituur. U vindt in de deurpakketten
de juisten producten om uw favoriete woonstijl smaakvol in te vullen.

Voordelen van een Svedex deurpakket via Van Wijnen:
•

De Svedex deuren worden geleverd en gemonteerd voor oplevering van de woning

•

De Svedex deuren vallen onder de SWK garantie

•

De betaling van het gekozen Svedex deurpakket gaat via de meer- en minderwerk procedure

Kies voor een

Svedex deurpakket

In plaats van de vlakke Superlak® deur kunt u kiezen om alle deuren in uw woning te vervangen door de
stijldeuren uit een Svedex Deurpakket. Wij zijn ervan overtuigd dat de keuzemogelijkheden uit de Svedex
Deurpakketten een grote bijdrage leveren aan het upgraden van uw interieur. Onderstaand ziet u twee van de
vijf verschillende deurpakketten waar u uit kunt kiezen. Vraag uw kopersbegeleider naar alle mogelijkheden.

Pakket Trance

CN01

Svedex Mood

CN02

CN10

Svedex House Svedex World

CN12

CN50

CN52

FR557

FR558

FR567

Svedex Mind

Pakket Swing

FR507

Svedex Voque

FR508

Svedex Live

FR517

Svedex Lounge

keukens | sanitair | wanden | vloeren

Diepstroeten - Assen, fase 17

Wonen in uw eigen stijl,
zonder zorgen
Total Home Concept is, door een jarenlange ervaring, gespecialiseerd in het
begeleiden van kopers van nieuwbouw woningen en in het ontwerpen van de
keuken in combinatie met de wand en vloerafwerking.
Wij begeleiden u als koper door het keuzeproces, gedurende de afbouw, tot na
oplevering. In onze ruim 3000m2 grote showroom in Lelystad bent u van harte
welkom om de afwerking van uw woning te bepalen. Naast een grote keus in
A-merken, hebben wij voor u verschillende woonstijlen samengebracht in onze
modelkamers. Onze adviseurs staan voor u klaar om u te helpen uw woning
ook echt dat ‘thuis’ gevoel te geven. Juist het samenspel van keuken, wand en
vloerafwerking in onze Mix&Match methode geeft u het gevoel dat alles op zijn
plaats valt en helpt u met het maken van de juiste keuzes.
Kortom, krijgt u een nieuw huis?
Bij Total home Concept wordt het ook echt uw “thuis”.

3000m2 inspiratie... dat is Total Home Concept

Sfeervol
wonen
Een nieuwe woning, leuk maar ook heel spannend... want
hoe stemt u alles op elkaar af en creëert u de juiste sfeer? Het
inrichten van uw droomhuis begint bij de basis: de keuken,
de vloer en de wandafwerking. Matchen deze goed, dan heeft
u gelijk de belangrijkste basis te pakken voor de verdere
inrichting van uw woning.
Bij Total Home Concept helpen we u graag op weg met
deze goede basis. Wij hebben met veel zorg en liefde
interieurpakketten samengesteld. Hierin vindt u vloeren, plinten,
kleuren voor op de muren en natuurlijk de keuken, volledig bij
elkaar passend.
Om het nog makkelijker te maken, hebben we in onze ruime
showroom van 3000m2 verschillende stijlkamers ingericht. Zodat
u in één oogopslag ziet met welke combinaties van vloeren,
keukenfronten- en bladen en muurkleuren u een bepaalde stijl
kunt creëren.
Waar u uiteindelijk ook voor gaat, alles wat u kiest past bij elkaar!
Zo krijgt u door de basis al een eigen stijl waaraan u alleen nog
uw persoonlijke items aan hoeft toe te voegen.
Kom sfeer proeven
De afbeeldingen in deze brochure zijn gemaakt in onze ruime
showroom van 3000m2. Komt u gerust meer inspiratie opdoen.
Onze adviseurs staan voor u klaar. Bekijk op uw gemak onze
stijlkamers, keukens en badkamers en laat u uitgebreid
informeren. Combineer dit bezoek aan onze showroom meteen
met een afspraak om het meer- en minderwerk door te nemen.
Vraag hiervoor uw kopersbegeleider naar de mogelijkheden.
Wij wensen u veel woonplezier toe!
Team Total Home Concept
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ruime keuze houten vloeren

gebroken wit

mosgroen

ivoorbruin

pasteltaupe

dauwblauw

wit

crème

kiezelgroen

beigebruin

taupe

grijsblauw

zilvergrijs

zandbeige

olijfgroen

grijsbruin

titaantaupe

staalblauw

antracietgrijs

verschillende
verfkleuren

Kijken, kiezen, wonen!
Total Home Concept biedt u graag hulp bij de
styling van uw woning. Door ons exclusieve totaal
concept kunnen wij uw wensen en behoeftes op
elkaar afstemmen en uw keuken, woonkamer of
badkamer geheel naar uw smaak inrichten. Wij
deden het voorwerk voor die juiste basis in uw
woning, u kiest hieruit uw ideale mix.

diverse PVC en
laminaat vloeren
3

Deze stijl is beïnvloedt door de jaren vijftig en het
Verre Oosten. Elegantie, met veel lichte grijstinten
en pastelkleuren, gecombineerd met witgewassen en
naturel houtsoorten. Daar passen zachte geweven en
gebreide stoffen bij. Vul het geheel aan met grillige
meubels en brocante items en u heeft uw eigen stijl te
pakken.
Houdt u van de zachte kleuren zoals gebruikt bij deze stijl, maar wilt u niet
dat het te zoet wordt? Een niet te groot item met een stevige kleur zorgt
voor de juiste twist. Bijvoorbeeld een donker bureautje of een stoere stalen
kruk.
Dat geeft net even een verrassend effect aan dit geheel.

verfkleuren
gebroken wit

mosgroen

houten
vloeren
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ivoorbruin

pasteltaupe

dauwblauw

wit

laminaat of
PVC
vloeren

Pure is een frisse, lichte, no-nonsense stijl. Het is
tijdloos. De eenvoud en kwaliteit geven deze stijl
karakter. Denk aan vergrijsde kleuren en pure,
eerlijke materialen - zoals hout, glas, cement en
metaal. Mix met natuurlijk stoffen als wol, linnen
en grove katoen. Het is een stijl waarin geleefd mag
worden. Industriële vondsten, vintage items en grote
basic meubels zonder ornamenten maken het af.
Authentiek gevoel creëren in een nieuwbouwhuis? Een behang met oude
stenen-, beton- of sloophoutprint geeft meteen het gewenste effect.

verfkleuren
crème

houten
vloeren

kiezelgroen

beigebruin

taupe

grijsblauw

zilvergrijs

laminaat of
PVC
vloeren
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De klassieke look, maar dan met een eigentijds
jasje, door gebruik te maken van diepe kleuren;
donker en puur. Combineer uw klassieke meubels
met eigentijdse designstukken en vul dit aan
met donkere houtsoorten, staal, geleefd leer en
gecapitonneerde stoffen van bijvoorbeeld grove wol
en zacht fluweel.
U zou denken dat wit een ruimte groter laat lijken. Maar door een diepe (warme)
kleur consequent door te voeren in uw woning, creëert u diepte, warmte en maakt
u de ruimte optisch ook groter. Juist de combinatie van klassieke met moderne
elementen maakt deze stijl interessant. Denk bijvoorbeeld aan een antieke tafel
met moderne stoelen, een strakke lambrisering zonder opsmuk of een moderne
kroonluchter. Vul uw stijl aan met donker hout en
stoffen als fluweel, linnen en doorleefd leer.

verfkleuren

zandbeige

olijfgroen

houten
vloeren
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grijsbruin

titaantaupe

staalblauw

antracietgrijs

laminaat of
PVC
vloeren
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Compleet
voorgemonteerde
kasten.

Alle laden zijn
standaard voorzien
van antislip matten.

Diepe laden voorzien
van luxe rookglas
zijwanden.

19 mm dikke bodems en
legplanken, met subtiele 3 mm
boring voor legplanken.

Metalen plankendragers
voorzien van borgstift.

Kasten van binnen
en buiten in kleur.

Laden en deuren
uitgevoerd
met ‘Softmotion’.

8 mm dikke geschroefde
verzonken rugwand met
verborgen ophangsysteem.

Metalen bodemplaat
in de spoelkast en onder
de koelkast.

Grote variatie
in greeploze
oplossingen.

Extra ruimte
door 91 cm hoge
onderkasten.

Schuifdeurensysteem.

Plinten
slechts 5 cm hoog
mogelijk.

Stofafdichtingsprofiel
aan voorzijde
kasten.

MAIN RM keukens zijn
duurzaam, groen en
milieuvriendelijk.

de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 0.3, 1.3, 2.3, 3.3

Total Home Concept
Voor de complete
styling van uw huis.
Keukens, vloeren en
wanden.

Keuken
Voor deze woning hebben wij een
voorstel gemaakt met een luxe
MAINrm keuken, voorzien van
een Composiet werkblad met een
grote vlak inleg design spoelbak
en inclusief de volgende Siemens
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat
• Afzuigkap
• Vaatwasser
• Kokend waterkraan

Basispakket Vloer & Wand
Laminaatvloer, keuze uit 6 kleuren. Inclusief TÜV
gecertificeerde ondervloer geschikt voor vloerverwarming
en vloerkoeling, inclusief platte plinten en leggen. De
wanden worden afgewerkt met een lichte korrel (wit).

Type:A €7.250,- Incl. BTW

De prijs van dit pakket

Een persoonlijk keukenontwerp , geheel
naar eigen wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur.

De prijs van dit pakket

€6.950,- Incl. BTW
Luxepakket Vloer & Wand
PVCvloer, keuze uit 8 kleuren. Inclusief egaliseren, verlijmen
en een platte plint. De wanden worden afgewerkt met een
lichte korrel (wit).

€10.100,- Incl. BTW
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de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 0.4, 1.4, 2.4, 3.4

Total Home Concept
Voor de complete
styling van uw huis.
Keukens, vloeren en
wanden.

Keuken
Voor deze woning hebben wij een
voorstel gemaakt met een luxe
MAINrm keuken, voorzien van
een Composiet werkblad met een
grote vlak inleg design spoelbak
en inclusief de volgende Siemens
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat
• Afzuigkap
• Vaatwasser
• Kokend waterkraan

Basispakket Vloer & Wand
Laminaatvloer, keuze uit 6 kleuren. Inclusief TÜV
gecertificeerde ondervloer geschikt voor vloerverwarming
en vloerkoeling, inclusief platte plinten en leggen. De
wanden worden afgewerkt met een lichte korrel (wit).

Type:B €7.200,- Incl. BTW

De prijs van dit pakket

Een persoonlijk keukenontwerp , geheel
naar eigen wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur.
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De prijs van dit pakket

€6.650,- Incl. BTW
Luxepakket Vloer & Wand
PVCvloer, keuze uit 8 kleuren. Inclusief egaliseren, verlijmen
en een platte plint. De wanden worden afgewerkt met een
lichte korrel (wit).

€10.100,- Incl. BTW

de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 1.5, 2.5, 3.5, 4.4

Total Home Concept
Voor de complete
styling van uw huis.
Keukens, vloeren en
wanden.

Keuken
Voor deze woning hebben wij een
voorstel gemaakt met een luxe
MAINrm keuken, voorzien van
een Composiet werkblad met een
grote vlak inleg design spoelbak
en inclusief de volgende Siemens
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat
• Afzuigkap
• Vaatwasser
• Kokend waterkraan

Basispakket Vloer & Wand
Laminaatvloer, keuze uit 6 kleuren. Inclusief TÜV
gecertificeerde ondervloer geschikt voor vloerverwarming
en vloerkoeling, inclusief platte plinten en leggen. De
wanden worden afgewerkt met een lichte korrel (wit).

Type:C €7.850,- Incl. BTW

De prijs van dit pakket

Een persoonlijk keukenontwerp , geheel
naar eigen wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur.

De prijs van dit pakket

€8.100,- Incl. BTW
Luxepakket Vloer & Wand
PVCvloer, keuze uit 8 kleuren. Inclusief egaliseren, verlijmen
en een platte plint. De wanden worden afgewerkt met een
lichte korrel (wit).

€12.200,- Incl. BTW
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de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 0.2, 1.2, 2.2, 3.2

Total Home Concept
Voor de complete
styling van uw huis.
Keukens, vloeren en
wanden.

Keuken
Voor deze woning hebben wij een
voorstel gemaakt met een luxe
MAINrm keuken, voorzien van
een Composiet werkblad met een
grote vlak inleg design spoelbak
en inclusief de volgende Siemens
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat
• Afzuigkap
• Vaatwasser
• Kokend waterkraan

Basispakket Vloer & Wand
Laminaatvloer, keuze uit 6 kleuren. Inclusief TÜV
gecertificeerde ondervloer geschikt voor vloerverwarming
en vloerkoeling, inclusief platte plinten en leggen. De
wanden worden afgewerkt met een lichte korrel (wit).

Type:D €7.650,- Incl. BTW

De prijs van dit pakket

Een persoonlijk keukenontwerp , geheel
naar eigen wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur.
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De prijs van dit pakket

€7.000,- Incl. BTW
Luxepakket Vloer & Wand
PVCvloer, keuze uit 8 kleuren. Inclusief egaliseren, verlijmen
en een platte plint. De wanden worden afgewerkt met een
lichte korrel (wit).

€10.500,- Incl. BTW

de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 0.1

Total Home Concept
Voor de complete
styling van uw huis.
Keukens, vloeren en
wanden.

Keuken
Voor deze woning hebben wij een
voorstel gemaakt met een luxe
MAINrm keuken, voorzien van
een Composiet werkblad met een
grote vlak inleg design spoelbak
en inclusief de volgende Siemens
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat
• Afzuigkap
• Vaatwasser
• Kokend waterkraan

Basispakket Vloer & Wand
Laminaatvloer, keuze uit 6 kleuren. Inclusief TÜV
gecertificeerde ondervloer geschikt voor vloerverwarming
en vloerkoeling, inclusief platte plinten en leggen. De
wanden worden afgewerkt met een lichte korrel (wit).

Type:E €7.600,- Incl. BTW

De prijs van dit pakket

Een persoonlijk keukenontwerp , geheel
naar eigen wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur.

De prijs van dit pakket

€6.700,- Incl. BTW
Luxepakket Vloer & Wand
PVCvloer, keuze uit 8 kleuren. Inclusief egaliseren, verlijmen
en een platte plint. De wanden worden afgewerkt met een
lichte korrel (wit).

€9.600,- Incl. BTW
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de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1

Total Home Concept
Voor de complete
styling van uw huis.
Keukens, vloeren en
wanden.

Keuken
Voor deze woning hebben wij een
voorstel gemaakt met een luxe
MAINrm keuken, voorzien van
een Composiet werkblad met een
grote vlak inleg design spoelbak
en inclusief de volgende Siemens
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat
• Afzuigkap
• Vaatwasser
• Kokend waterkraan

Basispakket Vloer & Wand
Laminaatvloer, keuze uit 6 kleuren. Inclusief TÜV
gecertificeerde ondervloer geschikt voor vloerverwarming
en vloerkoeling, inclusief platte plinten en leggen. De
wanden worden afgewerkt met een lichte korrel (wit).

Type:F €7.850,- Incl. BTW

De prijs van dit pakket

Een persoonlijk keukenontwerp , geheel
naar eigen wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur.
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De prijs van dit pakket

€8.100,- Incl. BTW
Luxepakket Vloer & Wand
PVCvloer, keuze uit 8 kleuren. Inclusief egaliseren, verlijmen
en een platte plint. De wanden worden afgewerkt met een
lichte korrel (wit).

€12.200,- Incl. BTW

de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 4.3

Total Home Concept
Voor de complete
styling van uw huis.
Keukens, vloeren en
wanden.

Keuken
Voor deze woning hebben wij een
voorstel gemaakt met een luxe
MAINrm keuken, voorzien van
een Composiet werkblad met een
grote vlak inleg design spoelbak
en inclusief de volgende Siemens
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat
• Afzuigkap
• Vaatwasser
• Kokend waterkraan

Basispakket Vloer & Wand
Laminaatvloer, keuze uit 6 kleuren. Inclusief TÜV
gecertificeerde ondervloer geschikt voor vloerverwarming
en vloerkoeling, inclusief platte plinten en leggen. De
wanden worden afgewerkt met een lichte korrel (wit).

Type:G €7.750,- Incl. BTW

De prijs van dit pakket

Een persoonlijk keukenontwerp , geheel
naar eigen wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur.

De prijs van dit pakket

€12.500,- Incl. BTW
Luxepakket Vloer & Wand
PVCvloer, keuze uit 8 kleuren. Inclusief egaliseren, verlijmen
en een platte plint. De wanden worden afgewerkt met een
lichte korrel (wit).

€18.750,- Incl. BTW
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de

keuken

het hart
van het huis

Bouwnummers: 4.2

Total Home Concept
Voor de complete
styling van uw huis.
Keukens, vloeren en
wanden.

Keuken
Voor deze woning hebben wij een
voorstel gemaakt met een luxe
MAINrm keuken, voorzien van
een Composiet werkblad met een
grote vlak inleg design spoelbak
en inclusief de volgende Siemens
inbouwapparatuur:
• Koeler
• Combimagnetron
• Inductiekookplaat
• Afzuigkap
• Vaatwasser
• Kokend waterkraan

Basispakket Vloer & Wand
Laminaatvloer, keuze uit 6 kleuren. Inclusief TÜV
gecertificeerde ondervloer geschikt voor vloerverwarming
en vloerkoeling, inclusief platte plinten en leggen. De
wanden worden afgewerkt met een lichte korrel (wit).

Type:H €7.950,- Incl. BTW

De prijs van dit pakket

Een persoonlijk keukenontwerp , geheel
naar eigen wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur.
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De prijs van dit pakket

€10.900,- Incl. BTW
Luxepakket Vloer & Wand
PVCvloer, keuze uit 8 kleuren. Inclusief egaliseren, verlijmen
en een platte plint. De wanden worden afgewerkt met een
lichte korrel (wit).

€17.000,- Incl. BTW

17

To t a l H o m e C o n c e p t o n t z o r g d

Total Home Concept is er om u te ontzorgen.

Na oplevering van uw huis zal Total Home

Bij nieuwbouwwoningen regelen wij de

Concept de afbouw, inclusief de keuken,

volledige afbouw van het huis. Na de koop

verzorgen. Volledig ontzorgd in uw nieuw-

wordt u uitgenodigd in onze 3000m grote

bouwhuis. Dat verzorgen wij voor u.

showroom in Lelystad. We hebben een

Gedurende het proces heeft u één contact-

volledige collectie van vloeren, plinten,

persoon. U hoeft niet langs allerlei losse

wandafwerking, badkamers en keukens.

leveranciers: één partij, één prijs. Alles

Samen met onze stylist kunt u uw keuzes

wordt door ons zo gemaakt zoals u dat wilt,

maken.

tot in de details.

2

De waardecheque behorende bij uw bouwnummer kan besteed worden voor zowel de keuken als het
interieurpakket en kan alleen besteed worden bij Total Home Concept. De waardecheque is niet inwisselbaar
voor contant geld en bij besteding van een lager bedrag dan de waarde van de cheque wordt geen contant
geld terugbetaald.
Disclaimer: aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Total Home Concept
Schoepenweg 35
8243 PX Lelystad
info@totalhomeconcept.nl
T 0320 - 21 15 79

www.totalhomeconcept.nl
Openingstijden:
maandag tot en met zaterdag
van 8.30 tot 17.00 uur
1e zondag van de maand geopend
van 11:00 t/m 16:00 uur
In samenwerking met:

Optiekeuzelijst

Van Wijnen Groningen B.V.
Project:
Woningmodel:

22300291 Assen Diepstroeten fase 17
APPARTEMENTEN

Datum:

17-03-2020

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken
in het gesprek met uw kopersbegeleider.
Verkoopprijs
incl. btw
Keuze Optienr. Omschrijving
Aantal Eenh.
Omgevingsvergunningsplichtig
Daken
1.B.0.16 Wijzigen tuimelvenster naar uitzettuimelvenster

1 ST

€ 415,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 4.2 (bijvoorbeeld slaapkamer 2, 3 of de
overloop) en bouwnummer 4.3 (bijvoorbeeld de woonkamer/keuken of slaapkamer 1).
Het wijzigen van het standaard tuimelvenster (scharnierpunt in het midden,
bediening aan de bovenzijde) naar een uitzettuimelvenster (scharnierzijde
bovenaan, bediening onderaan).
Ruwbouw
Indelingen
2.C.0.26 Inloopkast ipv slaapkamer

1 ST

€ 475,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 0.3, 1.3, 2.3 en 3.3.
Het realiseren van een inloopkast in plaats van slaapkamer 2.
Het deurkozijn van slaapkamer 2 komt te vervallen.
Er wordt een opening in de wand tussen slaapkamer 1 en de nieuwe inloopkast
gerealiseerd, opening plafondhoog.
De plafondlichtpuntschakelaar verplaatst naar de nieuwe positie volgens
tekening.
De bestaande elektrapunten (2x dubbele wandcontactdoos en 2x loze leiding) en
het MV ventiel blijft gehandhaafd.
De vloerverwarming blijft behouden in de inloopkast.
De kopse zijden van de wanden worden afgewerkt met een zogenaamde gibolat,
gibolat dekkend afgeschilderd.
2.C.0.28 Inloopkast in berging

1 ST

€ 1.225,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 0.4, 1.4, 2.4 en 3.4.
Het realiseren van een inloopkast in een gedeelte van de berging.
De bestaande wand tussen slaapkamer 1 en de berging verplaatst ten koste van de
berging.
Er worden twee extra wanden toegevoegd, de opening tussen slaapkamer 1 en de
inloopkast is plafondhoog.
De kast wordt voorzien van een plafondlichtpunt met schakelaar.
De vloerverwarming van slaapkamer 1 wordt doorgelegd in de inloopkast.
De kopse zijden van de wanden worden afgewerkt met een zogenaamde gibolat,
gibolat dekkend afgeschilderd.
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2.C.0.30 Inloopkast in slaapkamer 1

Datum:

1 ST

17-03-2020

€ 1.545,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 1.1, 1.5, 2.1, 2.5, 3.1, 3.5, 4.1 en 4.4.
Het realiseren van een inloopkast in slaapkamer 1.
Het deurkozijn van slaapkamer 1 verplaats naar de nieuwe positie volgens
tekening.
De wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt aangepast qua positie.
Er worden twee extra wanden aangebracht, de gecreeerde opening tussen de
slaapkamer en de inloopkast is plafondhoog
De inloopkast wordt voorzien van een plafondlichtpunt met schakelaar en een
dubbele wandcontactdoos.
De vloerverwarming blijft behouden in de inloopkast.
De kopse zijden van de wanden worden afgewerkt met een zogenaamde gibolat,
gibolat dekkend afgeschilderd.

Keuken
2.D.0.10 Standaard aansluitpunten keuken

1 ST

€ 0,00

Het aanbrengen van de afgedopte aansluitpunten in de keuken op de posities,
zoals aangegeven op de nultekening van de standaard keuken.
De elektrische aansluitingen worden wel afgemonteerd. De mechanische ventilatie
punten zijn indicatief aangegeven op tekening. De exacte positie wordt in een
later stadium door de installateur bepaald.
Onder het keukenblok conform de 0-tekening van de keukenshowroom zal de
vloerverwarming niet worden doorgelegd.
De keuken wordt, in eigen beheer, na oplevering geplaatst.
2.D.0.14 Aansluitpunten keuken aanpassen

1 ST

n.t.b.
€ 0,00

Er worden kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige
aansluitpunten in de wanden en voor eventuele extra aansluitpunten.
De kosten zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling en worden door Van
Wijnen geoffreerd.
Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd.
Toelichting:
- De afvoer-, warm- en koudwaterleiding komt in de hoek van de keuken uit de
vloer en wordt als opbouw versleept over de dekvloer naar de gewenste positie.
Indien een kook/spoeleiland gewenst is wordt de afvoer-, warm- en
koudwaterleiding in de dekvloer versleept naar de gewenste positie.
Kostenoverzicht:
- Coordinatiekosten € 150,- bij aankoop keuken derden
- Extra WCD op aparte groep, rechtstreeks vanuit meterkast (opbouw op
plinthoogte) € 295,- Verplaatsen dubbele of enkele wandcontactdoos in lichte scheidingswand € 85,- Verplaatsen dubbele of enkele wandcontactdoos in betonwand € 195,- Extra dubbele wandcontactdoos in lichte scheidingswand € 175,- Extra dubbele wandcontactdoos in betonwand € 295,Pagina 2 van 20
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- Extra wandlichtpunt met schakelaar in lichte scheidingswand € 235,- Extra wandlichtpunt met schakelaar in betonwand € 325,Bij toepassing spoel/kookeiland
- Extra loze leiding door dekvloer inclusief aansluitsnoer energybox erdoorheen
trekken € 155,- Verplaatsen afvoer-, warm- en koudwaterleiding door de dekvloer per meter €
125,- Extra wandcontactdoos tegen het plafond t.b.v. een afzuigkap € 165,Trappen
2.G.0.20 Optie 1A: Traptreden uitvoeren in Next step

1 ST

€ 1.525,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 4.2
De trap krijgt het van alle ruimtes in de woning misschien wel het zwaarst te
verduren. Daarom is het aan te raden de trappen te bekleden met een materiaal
dat tegen een stootje kan. Next Step biedt hiervoor de oplossing: met het
aanbrengen van een harde kunststoflaag is het praktisch onmogelijk om de trap
te beschadigen.
De voordelen:
- Veel kleurmogelijkheden, die te bezichtigen zijn in de Van Wijnen Woonwinkel.
Ook kunt u uw woonconsulent vragen om de brochure van Next Step naar u toe te
sturen;
- Next Step vraagt weinig tot geen onderhoud! Zo hoeft het bijvoorbeeld niet
zoals een gelakte trap, één keer per vijf jaar overgeschilderd te worden;
- De trapbekleding van Next Step verkleint de kans op uitglijden: het oppervlak
van de treden is niet glad;
- Door te kiezen voor deze optie, zijn de traptreden in uw nieuwe woning
afgewerkt bij oplevering!
+ Traptredes: (kies 1 van de onderstaande kleuren)
3243 Narvik Dock / 3564 Monocrete / 4005 Chalet Oak / 4019 Michigan Elm R /
4068 Night Ash R / 4069 Bergen Ash / 4080 Sunday Oak / 4081 Glen Oak / 4390
Wenge / 4181 River Pine / 4447 Noce Romantica
2.G.0.22 Optie 1B: Trapleuning uitvoeren in Next step

1 ST

€ 495,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 4.2.
+ Trapleuning: (kies 1 van de onderstaande kleuren)
3243 Narvik Dock / 3564 Monocrete / 4005 Chalet Oak / 4019 Michigan Elm R /
4068 Night Ash R / 4069 Bergen Ash / 4080 Sunday Oak / 4081 Glen Oak / 4390
Wenge / 4181 River Pine / 4447 Noce Romantica
2.G.0.24 Optie 1C: Stootborden in Next step

1 ST

€ 995,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 4.2.
+ Stootborden:(kies 1 van de onderstaande kleuren)
3243 Narvik Dock / 3564 Monocrete / 4005 Chalet Oak / 4019 Michigan Elm R /
4068 Night Ash R / 4069 Bergen Ash / 4080 Sunday Oak / 4081 Glen Oak / 4390
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Wenge / 4181 River Pine / 4447 Noce Romantica
2.G.0.26 Optie 2D: Traptreden, stootborden en trapleuning in Next
step
Optie van toepassing voor bouwnummer 4.2

1 ST

€ 2.825,00

In deze opties worden de volgende onderdelen van de trap bekleed:
- Traptreden;
- Stootborden;
- Trapleuning.
Kleurcode Nextstep:
+ Traptreden: (kies 1 van de onderstaande kleuren)
3243 Narvik Dock / 3564 Monocrete / 4005 Chalet Oak / 4019 Michigan Elm R /
4068 Night Ash R / 4069 Bergen Ash / 4080 Sunday Oak / 4081 Glen Oak / 4390
Wenge / 4181 River Pine / 4447 Noce Romantica
+ Stootborden: (kies 1 van de onderstaande kleuren)
3243 Narvik Dock / 3564 Monocrete / 4005 Chalet Oak / 4019 Michigan Elm R /
4068 Night Ash R / 4069 Bergen Ash / 4080 Sunday Oak / 4081 Glen Oak / 4390
Wenge / 4181 River Pine / 4447 Noce Romantica
+ Trapleuning: (kies 1 van de onderstaande kleuren)
3243 Narvik Dock / 3564 Monocrete / 4005 Chalet Oak / 4019 Michigan Elm R /
4068 Night Ash R / 4069 Bergen Ash / 4080 Sunday Oak / 4081 Glen Oak / 4390
Wenge / 4181 River Pine / 4447 Noce Romantica

Elektra
2.H.0.10 Verplaatsen elektrapunt (betonwand)

1 ST

€ 195,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt, bedrade leiding) in een betonwand.
Betreft:
Ruimte:
Hoogte:
2.H.0.11 Verplaatsen elektrapunt (lichte scheidingswand)

1 ST

€ 85,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte in een lichte scheidingswand.
Betreft:
Ruimte:
Hoogte:
2.H.0.12 Verplaatsen plafondlichtpunt

1 ST

€ 125,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt (dit betreft een centraaldoos) in
dezelfde ruimte.
De positie is onder voorbehoud van de vloerplaatindeling. Het kan dus zijn dat
de gewenste positie niet mogelijk is.
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Betreft:
Ruimte:
2.H.0.14 Extra dubbele wandcontactdoos (betonwand)

1 ST

€ 295,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep in een
betonwand.
Ruimte:
Hoogte: standaard (300mm+)
2.H.0.15 Extra dubbele wandcontactdoos (lichte scheidingswand)

1 ST

€ 175,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep in een
lichte scheidingswand.
Ruimte:
Hoogte: standaard (300mm+)
2.H.0.16A Dubbele wandcontactdoos in fietsenberging (app. bgg.)

1 ST

€ 595,00

Optie van toepassing voor de appartementen gelegen op de begane grond
Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een algemene groep als opbouw
uitvoering in de fietsenberging/de eigen fietsenkluis.
De wandcontactdoos wordt op een algemene groep in de meterkast van het
individuele appartement aangesloten.
2.H.0.16B Dubbele wandcontactdoos in fietsenberging (app. 1e verd.)

1 ST

€ 685,00

Optie van toepassing voor de appartementen gelegen op de 1e verdieping.
Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een algemene groep als opbouw
uitvoering in de fietsenberging/de eigen fietsenkluis.
De wandcontactdoos wordt op een algemene groep in de meterkast van het
individuele appartement aangesloten.
2.H.0.16C Dubbele wandcontactdoos in fietsenberging (app. 2e verd.)

1 ST

€ 775,00

Optie van toepassing voor de appartementen gelegen op de 2e verdieping.
Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een algemene groep als opbouw
uitvoering in de fietsenberging/de eigen fietsenkluis.
De wandcontactdoos wordt op een algemene groep in de meterkast van het
individuele appartement aangesloten.
2.H.0.16D Dubbele wandcontactdoos in fietsenberging (app. 3e verd.)

1 ST

€ 860,00

Optie van toepassing voor de appartementen gelegen op de 3e verdieping.
Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een algemene groep als opbouw
uitvoering in de fietsenberging/de eigen fietsenkluis.
De wandcontactdoos wordt op een algemene groep in de meterkast van het
individuele appartement aangesloten.
2.H.0.16E Dubbele wandcontactdoos in fietsenberging (app. 4e verd.)

1 ST

€ 970,00

Optie van toepassing voor de appartementen gelegen op de 4e verdieping.
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Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een algemene groep als opbouw
uitvoering in de fietsenberging/de eigen fietsenkluis.
De wandcontactdoos wordt op een algemene groep in de meterkast van het
individuele appartement aangesloten.
2.H.0.22 Extra loze leiding (betonwand)

1 ST

€ 245,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding in een betonwand.
Het einde van deze loze leiding wordt in de woonkamer-slaapkamer-technische
ruimte voorzien van een inbouwdoos met controledraad en afgewerkt met een
blindplaat. De loze leiding zal uitkomen in de meterkast.
Ruimte:
Hoogte: standaard (300mm+)
2.H.0.23 Extra loze leiding (lichte scheidingswand)

1 ST

€ 125,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding in een lichte scheidingswand.
Het einde van deze loze leiding wordt in de woonkamer-slaapkamer-technische
ruimte voorzien van een inbouwdoos met controledraad en afgewerkt met een
blindplaat. De loze leiding zal uitkomen in de meterkast.
Ruimte:
Hoogte: standaard (300mm+)
2.H.0.28 Plafondlichtpunt op aparte schakelaar

1 ST

€ 245,00

Het aanbrengen van een plafondlichtpunt (dit betreft een centraaldoos) in de
betonvloer op een aparte schakelaar. Positie is onder voorbehoud van de
vloerplaatindeling. Het kan dus zijn dat de gewenste positie niet mogelijk is.
Betreft:
Ruimte:
2.H.0.30 Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

1 ST

€ 185,00

Het aanbrengen van een plafondlichtpunt (dit betreft een centraaldoos) in de
betonvloer op een bestaande schakelaar. Positie is onder voorbehoud van de
vloerplaatindeling. Het kan dus zijn dat de gewenste positie niet mogelijk is.
Betreft:
Ruimte:
2.H.0.34 Wandlichtpunt op aparte schakelaar (lichte scheidingswand)

1 ST

€ 245,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar in een lichte
scheidingswand.
Betreft:
Ruimte:
Hoogte wandlichtpunt: 1650mm+
Hoogte schakelaar: 1050mm+

2.H.0.35 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar (betonwand)

1 ST

€ 295,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar in een betonwand.
Betreft:
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Ruimte:
Hoogte wandlichtpunt: 1650mm+
Hoogte schakelaar: 1050mm+

2.H.0.38 LED dimmer

1 ST

€ 185,00

Het aanbrengen van een LED dimmer in plaats van een enkele schakelaar.
Deze draaidimmer is alleen geschikt voor LED verlichting en niet geschikt voor
halogeen verlichting.
2.H.0.40 Bewegingssensor

1 ST

€ 185,00

Het aanbrengen van een bewegingssensor in plaats van een enkele schakelaar.
De bewegingssensor wordt op de standaard hoogte aangebracht.
2.H.0.66 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos

1 ST

€ 205,00

Het aanbrengen van een spatwaterdicht dubbele opbouw wandcontactdoos aan de
buitenzijde van het appartement (ter plaatse van het balkon/terras) zonder
schakelaar.
De spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos wordt op de standaard hoogte
aangebracht, ca 300mm+.
2.H.0.68 Inbouwdozen spotverlichting (2 stuks + dimmer)

1 ST

€ 995,00

Het leveren en aanbrengen van 2 stuks betonboxen inclusief het bedraden met
hittebestendig snoer, aangesloten op een LED dimmer.
Betonboxen IBTRONIC XL (inbouwdiepte 130mm, diameter 180mm)
LED dimmer draaiknop bediend.
Excl. een eventuele lichtbron.
De standaard centraaldozen in het plafond kunnen niet komen te vervallen en
blijven gehandhaafd.
Positie betonboxen aan te geven op de tekening. De exacte positie wordt door de
werkvoorbereider bepaald.

2.H.0.70 Inbouwdozen spotverlichting (4 stuks + dimmer)

1 ST

€ 1.495,00

Het leveren en aanbrengen van 4 stuks betonboxen inclusief het bedraden met
hittebestendig snoer, aangesloten op een LED dimmer.
Betonboxen IBTRONIC XL (inbouwdiepte 130mm, diameter 180mm)
LED dimmer draaiknop bediend.
Excl. een eventuele lichtbron.
De standaard centraaldozen in het plafond kunnen niet komen te vervallen en
blijven gehandhaafd.
Positie betonboxen aan te geven op de tekening. De exacte positie wordt door de
werkvoorbereider bepaald.
2.H.0.72 Inbouwdozen spotverlichting (6 stuks + dimmer)

1 ST

€ 2.050,00

Het leveren en aanbrengen van 6 stuks betonboxen inclusief het bedraden met
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hittebestendig snoer, aangesloten op een LED dimmer.
Betonboxen IBTRONIC XL (inbouwdiepte 130mm, diameter 180mm)
LED dimmer draaiknop bediend.
Excl. een eventuele lichtbron.
De standaard centraaldozen in het plafond kunnen niet komen te vervallen en
blijven gehandhaafd.
Positie betonboxen aan te geven op de tekening. De exacte positie wordt door de
werkvoorbereider bepaald.
2.H.0.73 Spotverlichting in inbouwdoos

1 ST

€ 170,00

1 ST

€ 435,00

Optie alleen mogelijk in combinatie met de optie ''inbouwdozen
spotverlichting''.
Het toepassen van een LED spot.
Bijgaande prijs is per spot.
LED spot Integratech type Orient 7W kleur wit, dimbaar, incl. driver 230V,
incl. snoer
2.H.0.76 CO2 sturing op WTW ventilatiebox

Het WTW ventilatiesysteem in de woning uitvoeren met een CO2 sensor in de
woonkamer.
Indien de sensor een te hoge waarde koolstofdioxide (CO2) meet zal het
ventilatiesysteem automatisch extra lucht inblazen en afzuigen in de woning.
2.H.0.78 Draadloze afstandsbediening mechanische ventilatie

1 ST

€ 110,00

Het leveren van een draadloze afstandsbediening voor het ventilatiesysteem.
De draadloze afstandsbediening zal aangemeld zijn op de mechanische ventilatie
box van het ventilatiesysteem. De draadloze afstandsbediening zal bij
oplevering los geleverd worden.
2.H.0.80 Pollenfilter in WTW ventilatiebox

1 ST

€ 125,00

Het vervangen van het standaard luchtfilter in de WTW ventilatiebox voor een
pollenfilter
2.H.0.82 Bedraden loze leiding CAI

1 ST

€ 190,00

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding ten behoeve van een
CAI-aansluiting. Deze bedrading wordt niet aangesloten in de meterkast. Deze
optie is exclusief een splitter en/of versterker voor het signaal.
Ruimte:
2.H.0.84 Bedraden loze leiding TEL

1 ST

€ 185,00

1 ST

€ 235,00

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding ten behoeve van een
telefoonaansluiting. De bedrading wordt niet aangesloten in de meterkast.
Ruimte:
2.H.0.86 Bedraden loze leiding CAT6
Het bedraden en afmonteren van een loze leiding ten behoeve van een
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data-aansluiting.
De bedrading wordt niet aangesloten in de meterkast. De CAT6 bekabeling wordt
in de meterkast voorzien van een aansluitstekker. De bekabeling wordt voorzien
van voldoende overlengte in de meterkast.
Ruimte:
2.H.0.88 Woningautomatisering

1 ST

n.t.b.
€ 0,00

Van Wijnen heeft Niko als partner geselecteerd om mee te denken en handelen in
woning automatisering.
Niko laat de techniek voor de mens werken door middel van domotica. In uw woonof werkomgeving kan het systeem op een geautomatiseerde manier bijdragen aan
een veilige, comfortabele en duurzame omgeving om in te werken, te ontspannen
en te leven.
Niko heeft een brochure opgesteld waarbij er een legio aan mogelijkheden
beschikbaar zijn.
Vraag uw Woonconsulent naar de mogelijkheden.
Techniek
2.I.0.02

Waterverzachter

1 ST

€ 1.075,00

Het leveren en aanbrengen van een waterverzachter.
Merk: Watts, model OneFlow, type op basis van een gezinssamenstelling van 3
personen.
De ontharder wordt in de meterkast of in de berging geplaatst volgens opgave
installateur.
OneFlow® gebruikt een innovatieve technologie (Template Assisted
Crystallization, TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de
kalk te neutraliseren.
De technologie trekt calcium- en magnesiummineralen in hard water aan en zet
deze om in microscopische kristallen. Deze zachte inerte kristallen spoelen
gewoon met het water mee. Ze zetten zich niet vast op het oppervlak.
Kalkaanslag is dus uitgesloten en leidingen, verwarmingselementen en kranen
blijven kalkvrij. Bovendien blijven alle noodzakelijke stoffen zoals calcium,
potassium en magnesium in het water aanwezig zonder dat er zout aan toegevoegd
wordt (zoals bij waterverzachters). Het water blijft zuiver, gezond en
smakelijk.
2.I.0.20

Verruimen boilercapaciteit

1 ST

€ 1.250,00

1 ST

€ 3.250,00

Het vergroten van de boilercapaciteit van standaard 150 liter naar 270 liter.
2.I.0.24

Naregeling per vertrek

Optie van toepassing voor alle bouwnummers met uitzondering van bouwnummer 4.2
en 4.3.
De water/water warmtepomp kan worden uitgevoerd met een temperatuurregeling per
ruimte, het maximale instelbereik is tussen 18 en 24 graden Celsius.
Elke verblijfsruimte heeft dan een eigen thermostaat waarmee de gewenste
temperatuur in die ruimte kan worden ingesteld.
De installatie gaat centraal over van verwarmen naar koelen en andersom.
Het aanpassen van de temperatuur gaat bij warmtepompen geleidelijk, waardoor
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het beter is om per ruimte de temperatuur zoveel mogelijk op een bepaalde
waarde ingesteld te laten.
Hierbij wordt een optimaal comfort bij een minimaal energieverbruik
gegarandeerd.
Het systeem is een master/masterregeling. Dit betekent dat elke thermostaat de
warmtepomp onafhankelijk van de thermostaat in de woonkamer kan aansturen.
2.I.0.25

Naregeling per vertrek (bnr 4.2 en 4.3)

1 ST

€ 3.495,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 4.2 en 4.3.
De water/water warmtepomp kan worden uitgevoerd met een temperatuurregeling per
ruimte, het maximale instelbereik is tussen 18 en 24 graden Celsius.
Elke verblijfsruimte heeft dan een eigen thermostaat waarmee de gewenste
temperatuur in die ruimte kan worden ingesteld.
De installatie gaat centraal over van verwarmen naar koelen en andersom.
Het aanpassen van de temperatuur gaat bij warmtepompen geleidelijk, waardoor
het beter is om per ruimte de temperatuur zoveel mogelijk op een bepaalde
waarde ingesteld te laten.
Hierbij wordt een optimaal comfort bij een minimaal energieverbruik
gegarandeerd.
Het systeem is een master/masterregeling. Dit betekent dat elke thermostaat de
warmtepomp onafhankelijk van de thermostaat in de woonkamer kan aansturen.
2.I.0.60

Laadpaal elektrische auto

1 ST

€ 2.950,00

In basis wordt er op het parkeerterrein één laadpaal gerealiseerd (New Motion
Business Pro).
Via deze optie is het mogelijk om een individuele laadpaal te laten leveren en
monteren op een vastgestelde positie zoals weergegeven op de situatie tekening.
Er kunnen maximaal twee stuks extra laadpalen verkocht worden voor het project
Diepstroeten fase 17.
NewMotion is de leverancier van de laadpaal.
Er wordt een Business Lite paal aangebracht, vermogen tot 22Kw.
De maximale laadtijd van het laadpunt is afhankelijk van meerdere factoren
zoals het type voertuig.
Er dient door de koper een abonnement afgesloten te worden met NewMotion voor
het gebruik van de laadpaal.
Indien er meer belangstelling getoond wordt voor elektrische laadpalen dient de
elektrische aansluiting voor het gebouw verzwaard te worden, deze kosten zijn
voor de VVE.
De VVE kan in eigen beheer nadien besluiten of dit gewenst is.

Afbouw
Toilet
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3.E.0.06 Standaard wandtegels in toiletruimte doorzetten tot plafond

1 ST

17-03-2020

€ 595,00

De wandtegels in de toiletruimte worden tot aan het plafond aangebracht in
plaats van de standaard hoogte (ca. 1500mm+) zoals omschreven in de technische
omschrijving.
Bijgaande prijs is gebasseerd op het standaard tegelpakket. Indien een luxer
tegelpakket wordt gekozen wijzigd bijgaande prijs.
3.E.0.16 Verhogen toiletpot

1 ST

€ 55,00

Het verhogen van de toiletpot in de toiletruimte.
Nieuwe hoogte bovenzijde glazuurpot 46cm+.
Indien er voor de optie vrijhangend toilet in de badkamer wordt gekozen geldt
deze optie voor beide toiletopstellingen. De kosten zijn per toiletpot.
Badkamer
3.F.0.34

Sanitairpakket 3 (toiletruimte en badkamer) (standaard)

1 ST

€ 0,00

Optie van toepassing voor alle bouwnummmers, het betreft het standaard
sanitairpakket (met uitzondering van bnr 4.2 en 4.3)
Sanitairpakket 3 Villeroy & Boch / Hansgrohe, bestaande uit;
Toiletruimte
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Fonteinopstelling:
- Villeroy & Boch Architectura Fontein 36x26cm (43733601), kraangat rechts (let
op, fontein kan niet gespiegeld worden)
- Muurbuisaansluiting, chromen plugbekersyfon
- Hansgrohe Talis E 80, Fonteinkraan (71706000)
Badkamer
Wastafelopstelling:
- Villeroy & Boch Avento, Wastafel 60x47cm (41586001)
- Hansgrohe Talis E 110, Wastafelkraan (71714000)
- Push open afvoergarnituur (50100000)
- Swallow, Spiegel 57x40cm (horizontaal gemonteerd)
Doucheopstelling:
- Hansgrohe Crometta S, Showerpipe 240 Ecosmart 9l/min (27268000)
3.F.0.35

Sanitairpakket 3A (toiletruimte en badkamer) (standaard bnr
1 ST
4.2 en 4.3)
Optie van toepassing voor de bouwnummmers 4.2 en 4.3, voor deze twee
bouwnummers is dit pakket het standaard pakket.

€ 0,00
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Sanitairpakket 3A Villeroy & Boch / Hansgrohe, bestaande uit;
Toiletruimte
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Fonteinopstelling:
- Villeroy & Boch Architectura Fontein 36x26cm (43733601), kraangat rechts (let
op, fontein kan niet gespiegeld worden)
- Muurbuisaansluiting, chromen plugbekersyfon
- Hansgrohe Talis E 80, Fonteinkraan (71706000)
Badkamer
Wastafelopstelling:
- Villeroy & Boch Avento, Wastafel 60x47cm (41586001)
- Villeroy & Boch Avento wastafelonderbouwkast met 2 laden, grepen glanzend
chroom, diverse kleuren leverbaar (A889 00 XX)
> B1 Crystal Grey
> B3 Crystal Black
> B4 Crystal White
> VH Arizona Oak
> VJ Nordic Oak
> PN Elm Impresso
- Hansgrohe Talis E 110, Wastafelkraan (71714000)
- Villeroy & Boch Easyaccess sifon (92198800)
- Villeroy & Boch More to See One, Spiegel met verlichting 60x60cm, (A430 60 00)
Doucheopstelling:
- Hansgrohe Crometta S, Showerpipe 240 Ecosmart 9l/min (27268000)
3.F.0.36

Sanitairpakket 3A (toiletruimte en badkamer)

1 ST

€ 1.450,00

Optie van toepassing voor alle bouwnummers met uitzondering van bouwnummmer 4.2
en 4.3, voor deze twee bouwnummers is pakket 3A het standaard pakket.
Sanitairpakket 3A Villeroy & Boch / Hansgrohe, bestaande uit;
Toiletruimte
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Fonteinopstelling:
- Villeroy & Boch Architectura Fontein 36x26cm (43733601), kraangat rechts (let
op, fontein kan niet gespiegeld worden)
- Muurbuisaansluiting, chromen plugbekersyfon
- Hansgrohe Talis E 80, Fonteinkraan (71706000)
Badkamer
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Wastafelopstelling:
- Villeroy & Boch Avento, Wastafel 60x47cm (41586001)
- Villeroy & Boch Avento wastafelonderbouwkast met 2 laden, grepen glanzend
chroom, diverse kleuren leverbaar (A889 00 XX)
> B1 Crystal Grey
> B3 Crystal Black
> B4 Crystal White
> VH Arizona Oak
> VJ Nordic Oak
> PN Elm Impresso
- Hansgrohe Talis E 110, Wastafelkraan (71714000)
- Villeroy & Boch Easyaccess sifon (92198800)
- Villeroy & Boch More to See One, Spiegel met verlichting 60x60cm, (A430 60 00)
Doucheopstelling:
- Hansgrohe Crometta S, Showerpipe 240 Ecosmart 9l/min (27268000)
3.F.0.38

Sanitairpakket 3B (toiletruimte en badkamer)

1 ST

€ 2.750,00

Optie van toepassing voor alle bouwnummers met uitzondering van bouwnummer 4.2
en 4.3.
Sanitairpakket 3B Villeroy & Boch / Hansgrohe, bestaande uit;
Toiletruimte
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Fonteinopstelling:
- Villeroy & Boch Architectura Fontein 36x26cm (43733601), kraangat rechts (let
op, fontein kan niet gespiegeld worden)
- Muurbuisaansluiting, chromen plugbekersyfon
- Hansgrohe Talis E 80, Fonteinkraan (71706000)
Badkamer
Wastafelopstelling:
- Villeroy & Boch Avento, Wastafel 100x47cm met twee kraangaten (4156A401)
- Villeroy & Boch Avento wastafelonderbouwkast met 2 laden, grepen glanzend
chroom, diverse kleuren leverbaar (A892 00 XX)
> B1 Crystal Grey
> B3 Crystal Black
> B4 Crystal White
> VH Arizona Oak
> VJ Nordic Oak
> PN Elm Impresso
- Twee stuks Hansgrohe Talis E 110, Wastafelkraan (71714000)
- Villeroy & Boch Easyaccess sifon (92198800)
- Villeroy & Boch More to See One, Spiegel met verlichting 100x60cm, (A4301000)
Doucheopstelling:
- Hansgrohe Crometta S, Showerpipe 240 Ecosmart 9l/min (27268000)
3.F.0.39

Sanitairpakket 3B (toiletruimte en badkamer) (bnr 4.2 en 4.3)

1 ST

€ 1.675,00
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Optie van toepassing voor bouwnummer 4.2 en 4.3.
Sanitairpakket 3B Villeroy & Boch / Hansgrohe, bestaande uit;
Toiletruimte
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Fonteinopstelling:
- Villeroy & Boch Architectura Fontein 36x26cm (43733601), kraangat rechts (let
op, fontein kan niet gespiegeld worden)
- Muurbuisaansluiting, chromen plugbekersyfon
- Hansgrohe Talis E 80, Fonteinkraan (71706000)
Badkamer
Wastafelopstelling:
- Villeroy & Boch Avento, Wastafel 100x47cm met twee kraangaten (4156A401)
- Villeroy & Boch Avento wastafelonderbouwkast met 2 laden, grepen glanzend
chroom, diverse kleuren leverbaar (A892 00 XX)
> B1 Crystal Grey
> B3 Crystal Black
> B4 Crystal White
> VH Arizona Oak
> VJ Nordic Oak
> PN Elm Impresso
- Twee stuks Hansgrohe Talis E 110, Wastafelkraan (71714000)
- Villeroy & Boch Easyaccess sifon (92198800)
- Villeroy & Boch More to See One, Spiegel met verlichting 100x60cm, (A4301000)
Doucheopstelling:
- Hansgrohe Crometta S, Showerpipe 240 Ecosmart 9l/min (27268000)
3.F.0.40

Tegelpakket 1 (toiletruimte en badkamer) (standaard)

1 ST

€ 0,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer. Het
betreft het standaard pakket.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 30x30cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2007GT50 Grafiet
+ 2007GT30 Malaga
+ 2007GT20 Grigio Sarda
- Voegkleur:
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 30x30cm mogelijk.
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 25x33cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1140SW00 mat wit
+ 1140SW01 glans wit
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- Voegkleur:
- Hoogte toiletruimte: tot 150cm
- Hoogte badkamer: tot plafondhoogte
Tegelhoekprofielen:
- Standaard PVC wit.
3.F.0.42

Tegelpakket 2 (toiletruimte en badkamer)

1 ST

€ 725,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 30x30cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2575SD9M Volcano
+ 2575SD7M Clay
+ 2575SD2M Sand
+ 2575SD1M White Sand
- Voegkleur:
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 30x30cm mogelijk.
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 25x40cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1390SW00 mat wit
+ 1390SW01 glans wit
- Voegkleur:
- Hoogte toiletruimte: tot 150cm
- Hoogte badkamer: tot plafondhoogte
Tegelhoekprofielen:
- Standaard PVC wit.
3.F.0.44

Tegelpakket 3 (toiletruimte en badkamer)

1 ST

€ 1.195,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 45x45cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2733 CM0M White
+ 2733 CM6M Grey
+ 2733 CM7M Greige
+ 2733 CM9M Antracite
- Voegkleur:
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 45x45cm mogelijk.
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 30x60cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1571SW00 Mat wit
+ 1571SW01 Glans wit
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+ 1571SW10 Creme mat
+ 1571SW11 Creme glans
- Voegkleur:
- Hoogte toiletruimte: tot 150cm
- Hoogte badkamer: tot plafondhoogte
Tegelhoekprofielen:
- Standaard PVC wit.
3.F.0.46

Tegelpakket 4A (toiletruimte en badkamer)

1 ST

€ 1.450,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 60x60cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2349MI00 Nature White
+ 2349MI60 Grey
+ 2349MI20 Beige
+ 2349MI70 Greige
- Voegkleur:
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 60x60cm mogelijk.
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 30x60cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1571SW00 Mat wit
+ 1571SW01 Glans wit
+ 1571SW10 Creme mat
+ 1571SW11 Creme glans
- Voegkleur:
- Hoogte toiletruimte: tot 150cm
- Hoogte badkamer: tot plafondhoogte
Tegelhoekprofielen:
- Standaard PVC wit.
3.F.0.48

Tegelpakket 4B (toiletruimte en badkamer)

1 ST

€ 1.645,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 60x60cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2349MI00 Nature White
+ 2349MI60 Grey
+ 2349MI20 Beige
+ 2349MI70 Greige
- Voegkleur:
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 60x60cm mogelijk.
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 30x60cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
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- Keuze uit kleur:
+ 1571MI22 beige glans
+ 1571MI21 beige mat
+ 1571MI02 nature white glans
+ 1571MI01 nature white mat
- Voegkleur:
- Hoogte toiletruimte: tot 150cm
- Hoogte badkamer: tot plafondhoogte
Tegelhoekprofielen:
- Standaard PVC wit.
3.F.0.50

Draingoot

1 ST

€ 650,00

Het aanbrengen van een draingoot ter plaatse van de douchehoek in plaats van
het standaard doucheputje.
De draingoot is ongeveer 80cm lang en heeft een geborsteld rooster voorzien
sleufgaten.
Type Easydrain Multi douchegoot (nr EDMI800) voorzien van een FIXT-1 geborsteld
rooster (nr 800EN) voorzien van perforatie sleufgaten.
3.F.0.52

Toiletopstelling in badkamer

1 ST

€ 1.695,00

Het realiseren van een vrijhangend toilet in de badkamer, vastgestelde positie
volgens optie tekeningen.
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
De ombouw wordt voorzien van tegelwerk en de uitwendige hoek voorzien van een
tegelhoekprofiel.
De optie is exclusief een eventuele mogelijke douchewand.
3.F.0.54

Glazen douchewand breed

1 ST

€ 1.045,00

1 ST

€ 675,00

Het aanbrengen van een glazen douchewand in de badkamer:
Douchewand Novellini Giada H;
Hoogte wand: 195cm;
Breedte wand: 90cm;
Profielkleur: mat chroom;
Glassoort: transparant;
Inclusief bijpassende muursteun.
Artikelnummer: GIADAH90 1B
3.F.0.56

Bouwkundige douchewand smal
Optie van toepassing voor bouwnummer 0.2, 1.2, 2.2 en 3.2.

Het realiseren van een extra binnenwand ter plaatse van de douchehoek.
De wand is 10cm dik en 30cm breed en plafondhoog. De bouwkundige wand is
voorzien van tegelwerk. De uitwendige hoeken zijn voorzien van hoekprofielen.
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1 ST

17-03-2020

€ 1.095,00

Optie van toepassing voor bouwnummer 0.3, 0.4, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3 en 3.4.
Het realiseren van een extra binnenwand ter plaatse van de douchehoek.
De wand is 10cm dik en 90cm breed en 210cm hoog. De bouwkundige wand is
voorzien van tegelwerk. De uitwendige hoeken zijn voorzien van hoekprofielen.
3.F.0.60

Elektrische radiator badkamer

1 ST

€ 675,00

Het toepassen van een elektrische handdoekradiator in de badkamer.
Merk: Vasco
Type: Bathline RAL 9016 wit 500Watt
Afmeting: Hoogte: 878mm, breedte 500mm
Radiator voorzien van een thermostaatknop
Inclusief het aanbrengen van een wandcontactdoos op een bestaande eindgroep
Buiten
3.K.0.02 Wijzigen terrastegels

1 ST

€ 0,00
n.t.b.

1 ST

€ 475,00

1 ST

€ 0,00

Optie mogelijk voor de appartementen gelegen op de begane grond.
Het wijzigen van de terrastegels op het terras aan de buitenzijde van het
appartement.
Vraag uw Woonconsulent naar de mogelijkheden.
3.K.0.10 Vorstvrije buitenkraan
Optie van toepassing voor de appartementen op de begane grond.
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan nabij het terras.
Buitenkraan voorzien van een aftapmogelijkeid in de meterkast of keuken
inclusief losse sleutel.
De vorstvrije buitenkraan wordt op een hoogte van circa 65 cm+ vloer
aangebracht.
Binnendeuren
3.L.0.10

Standaard binnendeuren/kozijnen en garnituur

Het aanbrengen van de standaard binnendeuren/kozijnen en garnituur volgens de
technische omschrijving.
3.L.0.12

Luxe binnendeuren/kozijnen en/of garnituur

1 ST

€n.t.b.
0,00

Het aanbrengen van de binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur conform de
showroomofferte van de deuren leverancier.
Datum:
3.L.0.20

Verplaatsen binnendeurkozijncombinatie (incl. verpl.
lichtpuntschakelaar)

1 ST

€ 185,00
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Het verplaatsen van de binnendeurkozijncombinatie in een lichte scheidingswand
tussen ....................
Nieuwe positie aan te geven op de tekening.
NB;
Inclusief aanpassen lichtpuntschakelaar(s)
Nieuwe positie volgens tekening.
Hoogte: standaard (1050mm+)
3.L.0.22

Aanpassen draairichting binnendeur (incl. verpl.
1 ST
lichtpuntschakelaar)
Het wijzigen van de draairichting van de binnnendeur. Nieuwe draairichting
volgens tekening.

€ 75,00

Binnendeur tussen:..........
NB:
Inclusief aanpassen lichtpuntschakelaar(s)
Nieuwe positie volgens tekening.
Hoogte: standaard (1050mm+)
3.L.0.24

Skygate deur

1 ST

€ 0,00
n.t.b.

1 ST

€ 145,00

Het leveren en monteren van een Skygate plafondhoge deur.
Ten tijden van het opstellen van de contractmap wordt deze optie nader
uitgewerkt door de leverancier.
Vensterbanken
3.M.0.12 Luxe vensterbanken optie 1
Het toepassen van alternatieve vensterbanken.
Vermelde prijs is op basis van het wijzigen van de vensterbanken in het gehele
appartement.
Mogelijke type vensterbanken:
- Bianco MI
- Marrone MI
- Polare MI
- Beige MI
- Toscane MI
- Hardsteen MI
- Titano MI
- Grigio MI
Keuzemogelijkheden te bezichtigen in de Woonwinkel van Van Wijnen.
3.M.0.14 Luxe vensterbanken optie 2

1 ST

€ 275,00

Het toepassen van alternatieve vensterbanken.
Vermelde prijs is op basis van het wijzigen van de vensterbanken in het gehele
appartement.
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Mogelijke type vensterbanken:
- Harsteen gezoet
- Hardsteen donker gezoet
Keuzemogelijkheden te bezichtigen in de Woonwinkel van Van Wijnen.
Inrichting
3.N.0.02 Inbouwkasten

1 ST

€n.t.b.
0,00

1 ST

€n.t.b.
0,00

Het laten leveren en monteren van inbouwkasten in het appartement
Ten tijden van het opstellen van de contractmap wordt deze optie nader
uitgewerkt door de leverancier.
3.N.0.04 Sausklaar opleveren appartement

De wanden in het gehele appartement (met uitzondering van meterkast, berging en
kastruimte) sausklaar laten afwerken.
Ten tijden van het opstellen van de contractmap wordt deze optie nader
uitgewerkt door de afbouwer.
3.N.0.06 Zonwering/screens

1 ST

Het leveren en aanbrengen van zonwering/verticale screens aan de buitenzijde
van het raamkozijn.

€n.t.b.
0,00

Ten tijden van het opstellen van de contractmap wordt deze optie nader
uitgewerkt door de leverancier.
Restrictie met betrekking tot de kleur:
koof / geleiders / rail /stekker moeten in dezelfde kleur als het kozijn
geleverd worden.
Het doek betreft één kleur/type: Hylas doek 71313 effen brons

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de
aannemingsovereenkomst.
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