
: Nieuwbouw 35 woningen Centro meta te Kerkrade
: 22024
: 1 t/m 3 + 31 t/m 35  levensloopbestendige woningen

:
:
:
:
:
:

Code

B05  €        1.815,00 pst.

B06  €        8.575,00 pst.

Prijs / ehdOmschrijving

Dakkapel ca. 1,6m1 binnenwerks in het dakvlak
Het vervaardigen van een dakkapel in het dakvlak van de zolder
verdieping, locatie conform verkoopbrochure. Incl. een kozijn met
een breedte van ca. 1,6 meter met een paneel en draaikiepramen. 
De dakkapel wordt aan de buitenzijde afgewerkt met gevelbeplating 
en aan de binnenzijde afgewerkt met een houten betimmering. Excl. 
schilderwerk.
Het plaatsen van een dakkapel kan aan de hand van de ligging op het
zuiden invloed hebben op de positie en aantal zonnepanelen en
rendement hiervan. Dit geeft de kans op exta meerwerk en dient
nader bekeken te worden.

Dakraam (tuimelverster) afm. 114 x 118 cm.
Het leveren en aanbrengen van een dakraam (type tuimelvenster).
Plaats van het raam in het dak is afhankelijk van de gordingen/sporen in de
kap en de pannenmaat.
De binnenzijde wordt afgetimmerd maar niet geschilderd. U dient zelf, indien
gewenst, na oplevering de schroef- of tackergaatjes te plamuren en de
betimmering te gronden en af te lakken.

Adres

Meer- en minderwerk keuzelijst/optielijst

Project:
Projectnummer
Kavelnummer

Koper(s)

Postcode / plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Datum

Bouwkundig
Prijzen zijn inclusief BTW
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B08  €      26.002,36 pst.

B09  €        6.123,21 pst.

B10  op aanvraag 

Code

G1  €           440,00 pst.

 Optie zolderverdieping : 
Mogelijke indeling bovenverdieping volgens verkoopbrochure.
2 slaapkamers, overloop en een casco badkamer. 

Omschrijving. 
- Binnenwanden uitgevoerd in gasbeton blokken. 
- Vliering zolderverdieping uitgevoerd in een houtenbalklaag (niet 
   beloopbaar) voorzien van een gipsplaten plafond. 
- Geen plafond ter plaatse van de technische ruimte. 
- Wanden behangklaar afwerken. 
- Plafond naden gipsplaten dichten en voorzien van spuitwerk. 
- Stalen montage kozijnen zonder bovenlicht. 
- Binnendeuren uitvoeren in opdek, afgelakt incl. deurbeslag. 
- 1 stuks dakraam per slaapkamer, Grenenhout, wit afgelakt welke 
   voldoet aan de daglichttoetreding (totaal 2 stuks). 
- W-installatie, waterleiding, binnen riolering en vloerverwarming. 
- Ventilatie, wtw aansluitingen t.b.v. slaapkamers en badkamer. 
- E-installatie, de benodigde stroomaansluitingen t.b.v. slaapkamers 
   en badkamer. 

Let op: 
- De optie van een dakkapel is niet in deze prijs opgenomen. 
- De afwerking van de badkamer is casco (leidingwerk afgedopt) 

Optie zolderverdieping : 
 Het afbouwen van de casco badkamer (leidingwerk is standaard afgedopt in 
optie B03)

 - Het leveren en aanbrengen van wand- en vloertegels inclusief toilet 
 reservoir. 
 - Binnendeur dorpel plaatsen. 
 - Leveren en aanbrengen elektrische radiator badkamer. 
- Sanitair, leveren en montage van een toiletcombinatie, douche- 
combinatie en wastafelcombinatie. 
Stelpost aankoop vloertegels : € 17,50 per m2. 
Stelpost aankoop wandtegels : € 15,00 per m2. 

Grondwerk

Omschrijving Prijs / ehd

Korrelmix oprit
Leveren, aanbrengen en aftrillen van korrelmix (gebroken puin circa 20cm dik) 
ter breedte en lengte van de oprit tot aan de erfgrens aan de voorzijde. 
± 20m² oprit. Dit dient als “fundering” voor de aan te leggen oprit.
Afgewerkte hoogte van de korrelmix ligt ca. 15cm tot onderzijde 
voordeurdorpel. Uw stratenmaker kan hierop een laag vlijzand en 
straatklinkers aanbrengen.

dicht zetten bovenlichten binnenkozijnen

Meer- en minderwerk keuzelijst
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Code

K01  €        2.995,00 st.
K02  €                    -   st.
K03  €           871,20 st.

Code

TR1  €            -72,60 pst.

Code

ST01  €           450,00 pst.

Code

L01  €           480,00 pst.

L02  €           435,00 pst.

Code

V01  €           500,00 pst.

Code

E100  €           164,00 pst.

E101  €              44,00 pst.

Schrobputje
Leveren en aanbrengen van een schrobputje onder een optioneele 
buitenkraan aan de achtergevel.

Elektra

Omschrijving

Ventilatie

Stucwerk

Omschrijving

Extra enkele wandcontactdoos ( geen aparte groep )

Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos

Muursparing afzuigkap
(Achteraf) boren van een muursparing ᴓ150mm t.b.v. afzuigkap. Sparing aan 

Omschrijving Prijs / ehd

Prijs / ehd

Trappen

Achterdeur hout vervangen door kunststof achterdeur
Leveren en aanbrengen van een kunststof deurkozijn in plaats van een 
achterdeur in hout. Afmetingen en model gelijk aan standaard houten deur.

Kozijnen / ramen / deuren

Omschrijving Prijs / ehd

Vervallen leveren en monteren houten trapleuning (opdrachtgever monteert 
zelf na oplevering een leuning)

Loodgieterswerk

Omschrijving Prijs / ehd

Vorstvrije buitenkraan
Leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan (koud water) aan de 
achtergevel (exclusief schrobput).

Prijs / ehd

Dichtzetten naden plafonds begane grond
Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de begane grond.
Let op: in principe wordt dit afgeraden en is dit een keuze op risico van de 
koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, kleurverschil 
in het spuitwerk als gevolg van dikteverschil van opgebracht materiaal ter 
plaatse van de naad of het wisselen van de naad.

Prijs / ehd

Schuifpui i.p.v. raamkozijn achtergevel
Openslaande tuindeuren is niet mogelijk ivm  breedte

Omschrijving

Meer- en minderwerk keuzelijst
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E102  €           180,00 pst.

E103  €           187,00 pst.

E104  €           202,00 pst.

E105  €           172,00 pst.

E106  €           213,00 pst.

E107  €           236,00 pst.

E108  €           346,00 pst.

E109  €           332,00 pst.

E110  €           467,00 pst.

E111  €              76,00 pst.

E112  €              93,00 pst.

E113  €           193,00 pst.

E114  €           148,00 pst.

E115  €           245,00 pst.

E116  €           146,00 pst.

E117  €           245,00 pst.

E118  €           234,00 pst.

E119  €           285,00 pst.

E120  €           384,00 pst.

E121  €           157,00 pst.

E122  €           189,00 pst.

E123  €           187,00 pst.

E124  €           123,00 pst.

E125  €           157,00 pst.

E126  €           122,00 pst.

Dimmer i.p.v. schakelaar elektronisch max 420W ( LED )

Extra rookmelder 230V gekoppeld

Extra fornuisaansluiting in bestaande loze leiding 2x230V aparte groep ( 7,2 
KW )

Extra schakelaar op bestaand lichtpunt en enkelpolige schakelaar wordt 
wisselschakelaar

Extra plafondlichtpunt op 1 kruisschakelaar en 2 wisselschakelaars

Extra plafondlichtpunt op 2 wisselschakelaars

Dimmer i.p.v. schakelaar conventioneel max 500W

Extra buitenlichtpunt met eigen nieuwe schakelaar binnen

Extra wandlichtpunt met eigen nieuwe schakelaar

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Extra plafondlichtpunt met eigen nieuwe schakelaar

Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Extra enkel, spatwaterdichte wandcontactdoos opbouw ( geen aparte groep )

Extra dubbele, spatwaterdichte wandcontactdoos opbouw (geen aparte groep 
)
Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in een bestaande leiding

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in een nieuwe buis

Extra loze leiding voor cai, ptt, alarm etc.

Bedraden van bestaande loze leiding cai

Bedraden van bestaande loze leiding ptt

Extra enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar in nieuwe 
inbouwdoos

Extra enkele wandcontactdoos bij bestaande schakelaar in 1 doos

Extra fornuisaansluiting in nieuwe loze leiding 2x230V aparte groep ( 7,2 KW )

Extra dubbele wandcontactdoos in 1 doos ( geen aparte groep )

Extra dubbele wandcontactdoos een/tweetje ( geen aparte groep )

Extra dubbele wandcontactdoos in 2 dozen ( geen aparte groep )

Meer- en minderwerk keuzelijst
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E127  €           222,00 pst.

E128  €           187,00 pst.

E129  €           196,00 pst.

E130  €           106,00 pst.

E131  €              45,00 pst.

E132  €           106,00 pst.

E133  €           251,00 pst.

E134  €           324,00 pst.

E135  €           363,00 pst.

E136  €           376,00 pst.

E137  €              93,00 pst.

E138  €           295,00 pst.

E139  €           346,00 pst.

E140  €              84,00 pst.

E141  €           500,00 pst.

E142  €           332,00 pst.

E143  €           300,00 pst.

E144  €           157,00 pst.

E145  €              69,00 pst.

E146  €           174,00 pst.

E147  €           183,00 pst.

E148  €           193,00 pst.

E149  €           386,00 pst.

E150  €           515,00 pst.

E151  €           346,00 pst.Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in een nieuwe buis e-
verwarming boven 1500W

TV versterker met 5 uitgangen

Aansluitpunt vloerverwarming incl. 2 loze leidingen, excl. vloerverwarming op 
bestaande groep
Extra badkamer aarding compleet

Extra badkamer aarding bad of douche

Werkschakelaar plaatsen bij buiten- of binnenunit 1 fase

Werkschakelaar plaatsen bij buiten- of binnenunit 3 fase

Sturing kabel 6x0,8 incl. nieuwe buis 3/4 

Extra fornuisaansluiting in bestaande loze leiding 3 fase 400V aparte groep ( 11 
KW )
Extra fornuisaansluiting in nieuwe loze leiding 3 fase 400V aparte groep ( 11 
KW )

Grondkabel 15 meter 2x2,5 op rol zonder schakelaar

Grondkabel 15 meter 2x2,5 op rol met nieuwe schakelaar binnen

Grondkabel 15 meter 4x2,5 op rol met nieuwe serie schakelaar binnen

Extra aparte aardlekautomaat t.b.v. grondkabel

Extra 2 polige automaat 16A in meterkast

Extra aardlekschakelaar 2 polig in meterkast i.v.m. overschrijden van aantal 
groepen
Extra aardlekschakelaar 4 polig in meterkast i.v.m. overschrijden van aantal 
groepen
Extra dubbele wandcontactdoos opbouw in meterkast

Meterkast max. 8 groepen, anders uitbreiding 1 x 40A naar 3 x 25A

Voorziening inbouwspot op bestaande schakelaar excl. boorwerk

Extra overbruggingsschakelaar MV

Wandcontactdoos wijzigen in geschakelde wandcontactdoos op nieuwe 
schakelaar
Verplaatsen lichtpunt in breedplaat voor storten vloer excl. Boorwerk

Verplaatsen wandcontactdoos of schakelaar voor stortwerk vloeren

Verplaatsen wandcontactdoos of schakelaar

Meer- en minderwerk keuzelijst
8 levensloopbestendigen woningen te Kerkrade Pagina 5 van 5


