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BOUWKUNDIGE WIJZIGINGEN

10.0010 Bouwkundige en/of indelingswijzigingen per post Offerte

Voor individuele bouwkundige aanpassingen ontvangt u een separate 

offerte.

Voorbeeld van bouwkundige opties zijn:

* vergroten van een slaapkamer

* samenvoegen van slaapkamers

* plaatsen of laten vervallen van binnenwanden

* creëren van een inloopkast

In de prijsvorming van bouwkundige opties wordt, indien van toepassing, 

ook rekeningen gehouden met de kosten voor het aanpassen van 

installaties, materiaal-/arbeidskosten, tekenwerk en begeleiding tijdens 

de uitvoering.

BINNENDEUREN EN KOZIJNEN

30.0010 Standaard binnendeuren per post Standaard

Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren conform 

Technische Omschrijving.

30.0020 Binnendeuren, binnenkozijnen en/of deurbeslag conform 

opgave projectshowroom

per post Offerte

U ontvangt te zijner tijd een inlogcode voor een online deurenportaal van 

de door ons geselecteerde showroom.

30.0030 Vervallen standaard houten binnendeurkozijn incl. stompe deur 

en deurbeslag

per stuk € -195,00

Standaard houten binnenkozijn (deurhoog zonder bovenlicht) inclusief 

standaard stompe binnendeur en deurbeslag vervalt. De sparing 

(plafondhoog) wordt onafgewerkt opgeleverd. 

Ten gevolge van het ontbreken van een binnendeur kan in de 

verblijfsruimte geluidsoverlast optreden. Hierdoor wordt niet voldaan aan 

de technische regelwetgeving van het Bouwbesluit en eisen conform 

Woningborg. Daar na oplevering in eigen beheer binnendeuren worden 

aangebracht, wordt ervan uit gegaan dat de verwarmingscapaciteit niet 

behoeft te worden aangepast.

De aannemer vrijwaart zich van elke aansprakelijkheid die ten gevolge van 

deze wijziging op kan treden en is er een beperkte Woningborg-garantie 

van toepassing.

30.0053 Wijzigen draairichting binnendeur per stuk € 65,00

Het wijzigen van de standaard draairichting van een binnendeur. 

NB: Deze optie is exclusief verplaatsen van standaard elektrapunt(en).
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30.0054 Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn per stuk € 100,00

Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn. 

NB: Deze optie is exclusief het verplaatsen van standaard elektrapunt(en).

KEUKEN

47.0010 Keukeninstallaties conform opgave Siematic per post Offerte

Het wijzigen van de aansluitpunten van de keuken in uw woning conform 

opgave keukenleidingsschema van de projectshowroom Siematic. 

Aansluitpunten ter beoordeling van aannemer. 

NB: WTW-afvoerpunten worden bepaald door de installateur (met op 

keukentekeningen aangegeven locatie WTW-punten wordt geen rekening 

gehouden. 

NB: Wanneer u ervoor kiest om een groot aantal extra 

wandcontactdozen/groepen aan te brengen kan het zijn dat er ook een 

extra aardlekschakelaar benodigd is. Dit zal worden beoordeeld door de 

installateur en wanneer deze benodigd is, worden de kosten hiervoor à 

€ 345,=  via optie 70.0090 aan u doorberekend.

47.0020 Keukeninstallaties conform opgave derden per post Offerte

Het wijzigen van de aansluitpunten van de keuken in uw woning conform 

de door u aangeleverde/gewijzigde keukenleidingsschema. In deze 

aanbieding worden de standaard aansluitpunten van de keuken verplaatst 

c.q. aangepast. 

NB: WTW-afvoerpunten worden bepaald door de installateur (met op 

keukentekeningen aangegeven locatie WTW-punten wordt geen rekening 

gehouden.)

NB: Wanneer u ervoor kiest om een groot aantal extra 

wandcontactdozen/groepen aan te brengen kan het zijn dat er ook een 

extra aardlekschakelaar benodigd is. Dit zal worden beoordeeld door de 

installateur en wanneer deze benodigd is, worden de kosten hiervoor à     

€ 345,=  via optie 70.0090 aan u doorberekend.   

NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 47.0050 

coördinatiekosten à € 450,=.

47.0050 Coördinatiekosten keukeninstallaties per post € 450,00

Het wijzigen van het leidingwerk en de installatiepunten in de keuken zijn 

in overleg mogelijk. Voor het wijzigen van de standaard installatiepunten 

en het leidingwerk brengen wij u eenmalig coördinatiekosten in rekening.

NB: Dit bedrag is exclusief de kosten voor eventuele extra aansluitpunten 

en de verplaatsingen zelf. 

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle 

informatie met betrekking tot de procedure voor de casco keuken.

48.0035 Verrekening stelpost keuken type Klipper per post € -18.000,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u NIET kiest voor een keuken via de 

showroom van Siematic. Optie uitsluitend voor woningtype Klipper zijnde 

de bouwnummers D09 & D11 t/m D16.
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48.0040 Verrekening stelpost keuken type Klipper per post € -15.600,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u NIETt kiest voor een keuken via de 

showroom van Siematic. Optie uitsluitend voor woningtype Klipper zijnde 

bouwnummer D10.

LOODGIETER

50.0001 Vorstvrije buitenkraan voorgevel per stuk € 580,00

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije koudwaterkraan buiten 

tegen de voorgevel van de woning.

Standaard hoogte op ca. +500 mm.

50.0002 Vorstvrije buitenkraan achtergevel per stuk € 580,00

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije koudwaterkraan buiten 

tegen de achtergevel van de woning.

Standaard hoogte op ca. +500 mm.

50.0004 Uitstortgootsteen met koudwaterkraan per stuk € 880,00

Het leveren en aanbrengen van een uitstortgootsteen inclusief een 

koudwaterkraan en afvoer.

50.0005 Uitstortgootsteen met koud- en warmwaterkraan per stuk € 950,00

Het leveren en aanbrengen van een uitstortgootsteen met koud- en 

warmwaterkraan en afvoer.

SANITAIR

53.0010 Sanitair conform opgave Tortu per post Offerte

Bij de geselecteerde sanitairshowroom kunt u uw eigen keuze in sanitair 

bepalen. De offerte bestaat uit materiaalspecificatie eventuele extra 

installatiekosten, bouwkundige kosten en verrekening van de stelpost 

conform technische omschrijving.
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53.0020 Casco oplevering sanitaire ruimtes per post Stelpost

Standaard sanitair inclusief inbouwreservoir, wand- en vloertegelwerk in 

de sanitaire ruimtes vervallen. Leidingwerk voor de sanitaire toestellen 

wordt op de standaard posities afgedopt. Het afzuigpunt (WTW) blijft 

gehandhaafd op de standaard posities. De elektrische voorzieningen 

inclusief radiator in de de badkamer worden, voor zover mogelijk, op de 

onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een 

dekvloer aangebracht, behoudens in de douchehoek in de badkamer en 

ter plaatse van het deurkozijn vervalt de kunststeen dorpel. 

Plafondafwerking wordt conform de technische omschrijving aangebracht. 

Bij deze opties worden separaat de stelposten voor sanitair en tegelwerk 

verrekend. 

NB. Werkzaamheden door derden na oplevering dienen te voldoen aan de 

Woningborg garantie-eisen. Deze werkzaamheden moeten worden 

verricht door een erkend bedrijf welke de gevraagde garanties (waaronder 

de waterdichtheid) kan afgeven. 

Verder vrijwaart u de aannemer voor iedere vorm van garantieafspraken, 

voor de door derden verrichte werkzaamheden na oplevering, door middel 

van het ondertekenen van de uitsluiting op het 

Woningborg-garantiecertificaat.

53.0030 Aanpassen aansluitpunten casco badkamer per post Offerte

Het wijzigen van de (standaard) aansluitpunten in de badkamer van uw 

woning conform tekening. In deze aanbieding worden de standaard 

aansluitpunten van de badkamer verplaatst c.q. aangepast. Optie 53.0040 

(coördinatiekosten) wordt automatisch geactiveerd. 

NB: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 53.0020 & 

53.0040 coördinatiekosten à € 450,=.

53.0040 Coördinatiekosten aansluitpunten badkamer per post € 450,00

Het wijzigen van het leidingwerk en de installatiepunten in de badkamer 

zijn in overleg mogelijk. Voor het wijzigen van de standaard 

installatiepunten en het leidingwerk brengen wij u eenmalig 

coördinatiekosten in rekening. Optie wordt automatisch doorberekend 

i.c.m. optie 53.0030

NB: Dit bedrag is exclusief de kosten voor eventuele extra aansluitpunten 

en de verplaatsingen zelf). 

NB: Wij verwijzen u graag naar de kopersinformatie, hierin staat alle 

informatie met betrekking tot de procedure voor de casco badkamer en/of 

toiletruimte.

54.0060 Verrekening stelpost sanitair type Klipper per post € -9.680,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u niet kiest voor sanitair via de 

showroom van Tortu. De sanitaire ruimtes worden casco opgeleverd 

conform optie 53.0020. Optie uitsluitend voor woningtype Klipper zijnde 

bouwnummer D09, D15 & D16.

NB. Deze optie is uitsluitend mogelijk i.c.m optie 42.0060
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54.0070 Verrekening stelpost sanitair type Klipper per post € -10.648,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u niet kiest voor sanitair via de 

showroom van Tortu. De sanitaire ruimtes worden casco opgeleverd 

conform optie 53.0020. Optie uitsluitend voor woningtype Klipper zijnde 

bouwnummer D10.

NB. Deze optie is uitsluitend mogelijk i.c.m optie 42.0080

54.0080 Verrekening stelpost sanitair type Klipper per post € -11.132,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u niet kiest voor sanitair via de 

showroom van Tortu. De sanitaire ruimtes worden casco opgeleverd 

conform optie 53.0020. Optie uitsluitend voor woningtype Klipper zijnde de 

bouwnummers D11 t/m D14.

NB. Deze optie is uitsluitend mogelijk i.c.m optie 42.0070

TEGELWERK

41.0020 Tegelwerk conform opgave Tortu per post Offerte

Bij de tegelshowroom kunt u uw eigen keuze in tegelwerk bepalen. 

Gewijzigd tegelwerk kan uitsluitend op afspraak worden uitgezocht bij de 

geselecteerde tegelshowroom voor dit project. Onder gewijzigd tegelwerk 

wordt verstaan een keuze uit de bekende en gangbare merken. De 

gekozen tegels zullen tijdens de bouwtijd worden aangebracht. Meerprijs 

volgens offerte, met verrekening van het standaard tegelwerk.

42.0060 Verrekening stelpost tegelwerk type Klipper per post € -2.082,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u niet kiest voor tegelwerk via de 

showroom van Tortu. De sanitaire ruimtes worden casco opgeleverd 

conform optie 53.0020. Optie uitsluitend voor woningtype Klipper zijnde 

bouwnummer D09, D15 & D16.

NB. Deze optie is uitsluitend mogelijk i.c.m optie 54.0060

42.0070 Verrekening stelpost tegelwerk type Klipper per post € -2.377,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u niet kiest voor tegelwerk via de 

showroom van Tortu. De sanitaire ruimtes worden casco opgeleverd 

conform optie 53.0020. Optie uitsluitend voor woningtype Klipper zijnde de 

bouwnummers D11 t/m D14.

NB. Deze optie is uitsluitend mogelijk i.c.m optie 54.0080

42.0080 Verrekening stelpost tegelwerk type Klipper per post € -2.474,00

Dit bedrag wordt verrekend indien u niet kiest voor tegelwerk via de 

showroom van Tortu. De sanitaire ruimtes worden casco opgeleverd 

conform optie 53.0020. Optie uitsluitend voor woningtype Klipper zijnde 

bouwnummer D10.

NB. Deze optie is uitsluitend mogelijk i.c.m optie 54.0070
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VERWARMING

60.0001 Wijzigen legplan vloerverwarming per post € 145,00

Het wijzigen van het legplan van de vloerverwarming als gevolg van een 

bouwkundige wijziging (bijvoorbeeld verplaatsen binnenwand of wijzigen 

keukenopstelling). 

Prijs per bouwkundige wijziging.

60.0009 Extra warmwater buffervat / upgrade buffervat per post Op aanvraag

Het leveren en aanbrengen van een extra warm-water buffervat of het 

upgraden van het bestaande buffervat. E.e.a. ter beoordeling en in 

overleg/advies met de installateur.

ELEKTRA

70.0001 Enkele wandcontactdoos op bestaande groep per stuk € 170,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos 

aangesloten op een algemene groep. 

Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

70.0002 Dubbele wandcontactdoos op bestaande groep per stuk € 205,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos 

aangesloten op een algemene groep. 

Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

70.0003 Enkele wandcontactdoos naast lichtschakelaar per stuk € 140,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos naast 

een standaard lichtschakelaar, afgemonteerd onder één afdekraam.

70.0004 Enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele 

wandcontactdoos

per stuk € 75,00

Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos (onder één 

afdekraam) in plaats van een standaard enkele wandcontactdoos.

70.0005 Dubbele wandcontactdoos wijzigen in een drievoudige 

wandcontactdoos

per stuk € 95,00

Het leveren en aanbrengen van een drievoudige wandcontactdoos (onder 

één afdekraam) in plaats van een standaard dubbele wandcontactdoos.

70.0006 Standaard dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op 

een aparte schakelaar

per stuk € 210,00

Het schakelbaar maken van een standaard dubbele wandcontactdoos op 

een aparte schakelaar.
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70.0007 Enkele wandcontactdoos op een aparte groep per stuk € 425,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos 

aangesloten op een aparte groep in de meterkast. 

Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

70.0008 Dubbele wandcontactdoos in de meterkast per stuk € 185,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos 

aangesloten op een algemene groep. Wandcontactdoos wordt als 

opbouw uitvoering aangebracht.

70.0009 Loze leiding bedraden ten behoeve van wandcontactdoos op 

aparte groep

per stuk € 325,00

Het bedraden en afmonteren van een enkele wandcontactdoos in een 

standaard loze leiding, aangesloten op een aparte groep in de meterkast.

70.0010 Verplaatsen wandaansluitpunt per stuk € 85,00

Het verplaatsen van een wandaansluitpunt zoals een wandcontactdoos, 

wandlichtpunt, schakelaar, bedrade of loze leiding.

70.0011 Enkele vloercontactdoos met klep per stuk € 610,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos met klep in 

de dekvloer. Bovenzijde doos ca. 15 mm boven de dekvloer. 

NB: Deze optie kan uitsluitend in combinatie met optie 60.0001 

'aanpassen legplan vloerverwarming' worden uitgevoerd.

70.0012 Dubbele vloercontactdoos met klep per stuk € 685,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos met klep in 

de dekvloer. Bovenzijde doos ca. 15 mm boven de dekvloer. 

NB: Deze optie kan uitsluitend in combinatie met optie 60.0001 

'aanpassen legplan vloerverwarming' worden uitgevoerd.

70.0013 Enkele wandcontactdoos wijzigen in een 2-voudig 

USB-wandcontactdoos

per stuk € 135,00

Het leveren en plaatsen van een 2-voudige USB- wandcontactdoos in 

plaats van een standaard enkele wandcontactdoos.

70.0014 Enkele wandcontactdoos wijzigen in een wandcontactdoos met 

verhoogde veiligheid

per stuk € 65,00

Het leveren en plaatsen van een enkele wandcontactdoos met verhoogde 

veiligheid in plaats van een standaard enkele wandcontactdoos.

70.0020 Loze leiding vanuit de meterkast per stuk € 210,00

Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit de meterkast. 

De loze leiding eindigt in de wand met een inbouwdoos en is voorzien van 

een controledraad en klemveerdeksel. 

Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven.
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70.0021 Loze leiding  ten behoeve van speakers per stuk € 150,00

Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding ten behoeve van 

speakers. Vanuit een inbouwdoos loopt van punt A (plaats 

audioapparatuur), één loze leiding (rond 19 mm) naar een inbouwdoos 

naar punt B (plaats luidspreker). De leiding is voorzien van een 

controledraad en klemveerdeksel. 

Standaard hoogte 300 mm +vloer, tenzij anders op tekening aangegeven.

70.0022 Loze leiding ten behoeve van bekabeling flat screen 

(tv-kabelgoot)

per stuk € 295,00

Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding (50 mm) ten 

behoeve van een flat screen.  Leiding loopt vanaf/ naast de 

wandcontactdoos ten behoeve van de televisie naar een punt recht 

daarboven. Lengte tv-kabelgoot maximaal 1500 mm.

70.0023 Standaard loze leiding bedraden ten behoeve van CAI (COAX) per stuk € 190,00

Het bedraden en afmonteren van een CAI aansluiting (COAX-kabel) in een 

standaard loze leiding. De CAI aansluiting wordt inclusief stekker met 

overlengte in de meterkast aangebracht.

70.0024 Standaard loze leiding bedraden met UTP per stuk € 190,00

Het bedraden en afmonteren van een UTP aansluiting (CAT6), 

afgemonteerd met een RJ45 contactdoos, in een standaard loze leiding. 

De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast 

aangebracht.

70.0025 Standaard CAI of TEL aansluiting wijzigen naar UTP (CAT6) per stuk € 65,00

Het wijzigen van de bedrade CAI of TEL aansluiting naar een UTP 

aansluiting (CAT6) inclusief stekker. De UTP aansluiting wordt inclusief 

stekker met overlengte in de meterkast aangebracht.

70.0026 Standaard CAI aansluiting wisselen met bestaande loze leiding per stuk € 85,00

Het wisselen van een bestaande CAI aansluiting met een bestaande loze 

leiding.

70.0027 Standaard TEL of UTP aansluiting wijzigen naar CAI aansluiting per stuk € 55,00

Het wijzigen van de bedrade TEL of UTP aansluiting naar een CAI 

aansluiting.

70.0029 Loze leiding t.b.v. na oplevering aan te brengen 

zonwering/rolluik

per stuk € 225,00

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding in de buitengevel ten 

behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering. 

NB: De loze leiding wordt aangesloten op de dichts bijzijnde centraaldoos. 

De zonwering dient bediend te worden door middel van een 

afstandsbediening. 

NB: Type zonwering/rolluiken onder voorbehoud van goedkeuring VVE en 

conform welstandseisen.
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70.0030 CAI-splitter bij meer dan één CAI-aansluiting per stuk € 140,00

Het leveren en aanbrengen van een CAI-splitter in de meterkast. 

Bij het toepassen van meer dan één CAI-aansluiting is een splitter in de 

meterkast nodig. Deze zorgt ervoor dat het CAI-signaal wordt opgesplitst in 

twee signalen. 

NB: Deze optie is enkel van toepassing wanneer u een extra 

CAI-aansluiting kiest. Voor de bestaande CAI aansluiting(en) is deze 

splitter niet noodzakelijk.

NB: Indien u bij een extra CAI-aansluiting geen splitter kiest, wordt de extra 

CAI- aansluiting in de meterkast met overlengte en zonder stekker 

geleverd.

70.0031 CAI-versterker bij meer dan één extra CAI-aansluitingen per stuk € 465,00

Het leveren en aanbrengen van een CAI-versterker inclusief 

wandcontactdoos in de meterkast. 

Bij het toepassen van meer dan één extra CAI-aansluitingen kan het 

signaal zwakker worden en daardoor de beeldkwaliteit verslechteren. Het 

toepassen van een CAI-versterker in de meterkast zorgt voor het behoud 

van de beeldkwaliteit.

NB: Deze optie is enkel van toepassing wanneer u meer dan één extra 

CAI-aansluitingen kiest. Voor de bestaande CAI-aansluitingen is een 

versterker niet noodzakelijk. 

NB: Indien u bij meer dan één extra CAI-aansluitingen geen versterker 

keist, wordt de extra CAI-aansluiting in de meterkast met overlengte en 

zonder stekker geleverd.

70.0035 Voorbereiding WIFI-accespoint in het plafond per stuk € 710,00

Het leveren en aanbrengen van een extra centraaldoos in het plafond, 

centraaldoos voorzien van voeding vanuit dichtsbijzijnde centraaldoos en 

UTP aansluiting (CAT6). De UTP aansluiting wordt inclusief stekker met 

overlengte in de meterkast aangebracht.

NB: Deze optie is exclusief WIFI-accespoint.

70.0036 Rookmelder per stuk € 280,00

Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder (230V) inclusief 

koppeling op overige rookmelder(s) in de woning.

70.0040 Wandlichtpunt op aparte schakelaar per stuk € 300,00

Het leveren en aanbrengen extra wandlichtpunt op een aparte (extra) 

schakelaar. 

Standaard hoogte 1800 mm +vloer, tenzij op tekening  anders 

aangegeven.

70.0041 Wandlichtpunt op bestaande schakelaar per stuk € 190,00

Het leveren en aanbrengen extra wandlichtpunt op een bestaande 

schakelaar. 

Standaard hoogte 1800 mm +vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

Paraaf: ................ Pagina 9 van 1314-03-2020



Keuzelijst

Werknaam:

Werk: 2279

De Werf bij de Sluis in Muiden

Klipper blok DWoningtype:

70.0045 Plafondlichtpunt op aparte schakelaar per stuk € 290,00

Het leveren en aanbrengen extra plafondlichtpunt op een aparte (extra) 

schakelaar.

70.0046 Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar per stuk € 180,00

Het leveren en aanbrengen extra plafondlichtpunt op een bestaande 

schakelaar.

70.0050 Verplaatsen plafondlichtpunt / rookmelder per stuk € 90,00

Het verplaatsen van een standaard elektrapunt in het plafond. 

NB: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafond en 

de installatievoorschriften. 

NB: Op optietekening aangegeven maatvoering betreft een circamaat en 

deze kan enigszins (ca.100mm) afwijken i.v.m. de vloerconstructie.

70.0055 Gecombineerde lichtschakelaar wijzigen in twee aparte 

lichtschakelaars

per stuk € 155,00

Het wijzigen van een gecombineerde lichtschakelaar in twee aparte 

lichtschakelaars, elk in een aparte inbouwdoos.

70.0056 Aanwezig lichtpunt uitvoeren op aparte schakelaar per stuk € 165,00

Een lichtpunt dat gelijk wordt geschakeld met een ander lichtpunt 

uitvoeren op een aparte schakelaar, zodat dit lichtpunt apart te bedienen 

is.

70.0057 Standaard enkelpolig schakelaar wijzigen in hotelschakelaar per stuk € 165,00

Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar op een lichtpunt 

waardoor één of meerdere lichtpunten op twee locaties in de woning 

geschakeld kunnen worden. Bij deze optie wordt ook de standaard 

schakelaar aangepast.

70.0058 Standaard hotelschakeling wijzigen naar kruisschakeling per stuk € 215,00

Het leveren en aanbrengen van een kruisschakelaar in combinatie met 

een hotelschakelaar waardoor op meer dan twee plaatsen in de woning 

één of meerdere lichtpunten geschakeld kunnen worden.

70.0059 Standaard schakelaar vervangen door een bewegingsmelder per stuk € 315,00

Het wijzigen van een standaard schakelaar in een bewegingssensor (in 

de wand) waardoor het licht aan gaat wanneer er beweging is in de 

ruimte.

70.0060 Standaard schakelaar vervangen door een tastdimmer per stuk € 315,00

Het leveren en aanbrengen van een universele tastdimmer in plaats van 

de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt. 

NB: Dimmer is geschikt voor gloeilampen, halogeen & LED.

NB: Optie is uitsluitend mogelijk voor enkelpolige schakelaars.
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70.0061 Standaard schakelaar vervangen door een draai-/drukdimmer per stuk € 270,00

Het leveren en aanbrengen van een universele draai-/drukdimmer in 

plaats van de standaard schakelaar ten behoeve van een lichtpunt.

NB: Dimmer is geschikt voor gloeilampen en halogeen. Niet voor 

LED-verlichting.

NB: Optie is uitsluitend mogelijk voor enkelpolige schakelaars.

70.0065 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel) per stuk € 290,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte 

wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een 

algemene groep. 

Standaard hoogte ca. 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders 

aangegeven.

70.0066 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel) per stuk € 325,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele spatwaterdichte 

wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een 

algemene groep. 

Standaard hoogte ca. 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders 

aangegeven.

70.0067 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel) op 

aparte groep

per stuk € 450,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele spatwaterdichte 

wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een 

aparte groep in de meterkast. 

Standaard hoogte 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.

70.0068 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos (buitengevel) op 

aparte groep

per stuk € 480,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele spatwaterdichte 

wandcontactdoos op de achter-, zij- en/of voorgevel aangesloten op een 

aparte groep in de meterkast. 

Standaard hoogte ca. 500 mm+vloer, tenzij op tekening anders 

aangegeven.

70.0069 Schakelaar tbv. enkele of dubbele buitenwandcontactdoos per stuk € 165,00

Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar aan de binnenzijde 

van de woning voor een enkele of dubbele buitenwandcontactdoos. 

Standaard hoogte ca. 1050 mm+vloer, tenzij op tekening anders 

aangegeven. 

NB. Optie uitsluitend mogelijk i.c.m. optie 70.0065, 70.0066, 70.0067 of 

70.0068.
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70.0072 Buitenwandlichtpunt op aparte schakelaar per stuk € 330,00

Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een 

aparte (extra) schakelaar in de woning.

Standaard hoogte 1800 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.  

NB: Buitenlichtpunt wordt niet voorzien van een armatuur.

70.0073 Buitenwandlichtpunt op bestaande schakelaar per stuk € 220,00

Het leveren en aanbrengen van een extra buiten wandlichtpunt op een 

bestaande schakelaar.

Standaard hoogte 1800 mm+vloer, tenzij op tekening anders aangegeven.  

NB: Buitenlichtpunt wordt niet voorzien van een armatuur.

70.0080 Laadpaal elektrische auto per stuk Op aanvraag

Het leveren en aanbrengen van een laadpaal ten behoeve van een 

elektrische auto. Uitvoering van het oplaadsysteem wordt nader 

opgegeven door de installateur. 

NB: Optie onder voorbehoud van goedkeuring VVE conform de geldende 

eisen en regelgeving.

70.0081 Uitbreiding elektra-opties o.b.v. Jung eNet Smart Home per post Op aanvraag

Het uitbreiden van de basisinstallatie voor optimaal comfort van draadloze 

en/of bediening via de smartphone.

70.0082 Alarminstallatie conform offerte projectleverancier per post Op aanvraag

Het leveren en aanbrengen van een alarminstallatie conform uw 

individuele wensen via een door ons geselecteerde projectleverancier.

70.0085 Standaard schakelmateriaal wijzigen in type Jung LS990 per stuk Op aanvraag

Het standaard schakelmateriaal type Jung AS500 wijzigen naar 

schakelmateriaal type Jung LS990 in NTB kleur/design.

70.0090 Extra aardlekschakelaar in de meterkast per stuk € 345,00

Het leveren en aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de 

meterkast. Op deze extra aardlekschakelaar kunnen 4 groepen 

bijgeplaatst worden. 

NB:  Het totaal aantal groepen/aardlekschakelaars van uw woning staat 

omschreven in de technische omschrijving. 

NB: De installateur beoordeeld na de daadwerkelijke keuze van het meer- 

en minderwerk het totaal aan groepen in uw woning. Het is mogelijk dat er 

één of meerdere groepen/aardlekschakelaar(s) benodigd zijn. Als gevolg 

hiervan worden de kosten voor het eventueel uitbreiden van het aantal 

groepen in de meterkast in een later stadium aan u doorbelast.
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