TUINEN VAN HUISSEN – FASE 1
KOPERS BROCHURE
• Handleiding
• Koperopties

DATUM: 12 11 2021

Disclaimer
Deze brochure is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).
Deze verkoopdocumentatie is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld,
ondanks dat kunnen getoonde afbeeldingen in werkelijkheid afwijken.
Vastbouw staat niet in voor de bestelbaarheid van de getoonde producten, indien
getoonde producten niet besteld kunnen worden bij haar leverancier is Vastbouw
gerechtigd om een vergelijkbaar product te leveren. Ten aanzien van de juistheid
ervan sluit Vastbouw iedere aansprakelijkheid uit.
Met 'Vastbouw' wordt bedoeld: Vastbouw International Holding B.V. en alle aan
haar gelieerde vennootschappen.

Koper begeleiding
Margreet Bergsma
Bereikbaar, indien u een account heeft, via www.volgjewoning.nl
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INLEIDING
Geachte koper,
De ontwikkeling van het project: ‘Woningen Driegaarden – Tuinen van Huissen’’ is
uitgevoerd door ontwikkelaar VanWonen Projecten B.V. uit Zwolle, de aannemer
van dit project is Vastbouw B.V. uit Rijssen.
In deze brochure treft u informatie aan over de te volgen procedures, deze zijn
middels een kortbondig stappenplan op pagina’s 4 en 5 opgegeven. Daarnaast
bevat deze brochure vanaf pagina 6 informatie over de koperopties waarmee u uw
woning kunt verfraaien. De koperopties worden per woningtype (A1, A2, etc.)
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opgegeven, deze woningtypen betreffen onderstaande bouwnummers.

De kopersbegeleiding van Vastbouw B.V. zal gedurende het (bouw) proces met u
communiceren over uw kopersmogelijkheden, dit om u zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn.
De ruwbouw- en afbouwopties voor uw woning worden besproken met de
kopersbegeleiding van Vastbouw in de showroom van Vastbouw te Amersfoort.
Voor de tegels en het sanitair maken wij gebruik van de showroom van Plieger in
Arnhem. Voor de keuken maken we gebruik van de showroom van Bruynzeel in
Duiven. U ontvangt hier t.z.t. een uitnodiging voor.
Wij verzoeken u om deze brochure aandachtig te bestuderen en wensen u alvast
veel plezier met het uitrusten en inrichten van uw nieuwe woning.

VanWonen en Vastbouw B.V.
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STAPPENPLAN
1. VERKOOPGESPREK MET DE MAKELAAR
U wordt door de makelaar of de klantmanager van VanWonen uitgenodigd om
samen de contractstukken door te nemen. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen
aan de makelaar of de klantmanager stellen.

2. TEKENEN VAN HET CONTRACT
Na 1 week heeft u een afspraak met de makelaar of klantmanager om digitaal
(online of op kantoor) de koopovereenkomst en de aanneemovereenkomst te
tekenen.

3. KOPEROPTIES
Als koper van een woning in het plan ‘Tuinen van Huissen’ bieden wij u diverse
mogelijkheden om uw woning te verfraaien. Er is getracht u een zo compleet
mogelijk pakket van koperopties te bieden, deze zijn verderop in deze brochure
opgegeven. Er zijn opties op het gebied van ruwbouw, afbouw, tegels en sanitair.
De gewenste ruwbouw- en afbouwopties kunt u via volgjewoning.nl doorgeven.
Het door u uitgekozen tegelwerk en sanitair zal door Plieger worden
gecommuniceerd naar de koperbegeleiding van Vastbouw. De koperbegeleiding
van Vastbouw zal deze ter bevestiging in het portaal van volgjewoning.nl plaatsen.

4. IN GESPREK MET DE KOPERSBEGELEIDING
Wij adviseren u, voorafgaand aan het gesprek met de kopersbegeleiding, deze
brochure met koperopties aandachtig door te nemen.
Uw koperbegeleider zal u begeleiden ten aanzien van;
• uw wensen met betrekking tot koperopties;
• beantwoording van bouwtechnische vragen;
• beantwoording van vragen of klachten gedurende de uitvoeringsperiode;
De afdeling kopersbegeleiding is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00- en 16.00
uur via het chatportaal van Volgjewoning.nl. Via dit chatportaal kunt u al uw vragen
stellen, deze zullen dan z.s.m. worden beantwoord.
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5. BEZOEK DE SHOWROOMS
U ontvangt een uitnodiging voor de tegel- en sanitair showroom van Plieger in
Arnhem, hier wordt u in de gelegenheid gesteld om uw persoonlijke keuzes te
maken op het gebied van tegels en sanitair.
Voor het uitzoeken van uw keuken ontvangt u een uitnodiging van de keuken
showroom van Bruynzeel in Duiven. Naast de standaard keuken welke bij de
koopprijs is inbegrepen, hebben wij verschillende keukenopstellingen
samengesteld voor dit project. Mocht u doen besluiten om uw keuken elders te
kopen, dan zullen de aansluitpunten van uw keuken conform de standaard 0tekening van Bruynzeel afgedopt worden aangebracht, er zijn geen opties
mogelijk.
Voor de ruwbouw- en afbouwopties zal een separate afspraak worden gemaakt in
de showroom van Vastbouw te Amersfoort.

6. NAAR DE NOTARIS
Wanneer er aan alle opschortende voorwaarden uit de koop- en
aanneemovereenkomst is voldaan krijgt u een uitnodiging van de notaris.
Bij de notaris, Dirkzwager te Arnhem, vindt de eigendomsoverdracht plaats. Op het
moment van tekenen van de leveringsakte bent u eigenaar van de grond en de in
aanbouw zijnde woning.

7. START BOUW
De bouw start vaak met een feestelijke bouwactiviteit. Tijdens de bouwperiode
wordt u door de aannemer regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang.
Voor de oplevering is er nog een kijk- en inmeetdag.

8. DE OPLEVERING
Tegen het einde van de bouwperiode krijgt u van de aannemer 2 uitnodigingen,
één voor de vooroplevering en één voor de oplevering van uw woning. U bent
tijdens de vooroplevering in de gelegenheid om samen met de aannemer
opleverpunten aan te geven. De aannemer zal deze opleverpunten zover als
mogelijk afwerken vóór de oplevering van uw woning.

9. NAZORG EN GARANTIE
Na oplevering kan het zijn dat er nog punten afgehandeld moeten worden.
Bij de oplevering zal u op de hoogte worden gesteld. U kunt nu heerlijk wonen!
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KOPEROPTIES
In deze brochure vind u een overzicht van de opties voor uw woning, de getoonde
prijzen zijn incl. BTW. Uw woning is met diverse opties uit te breiden en te
verfraaien, de ruwbouw- en afbouwopties zijn in deze brochure opgegeven. De
opties voor tegels en sanitair kunt u tijdens uw afspraak in de showroom bij Plieger
in Arnhem bespreken. Ditzelfde geldt voor de keuken, hiervoor kunt u bij Bruynzeel
in Duiven terecht. Heeft u al een account in volgjewoning.nl, dan kunt u daar de
gewenste ruwbouw- en afbouw opties doorgeven/aanvinken in het woningdossier.

Sanitair en tegels
Voor de woningen in het plan ‘De Tuinen van Huissen’ hebben wij met zorg een
badkamer en toilet voor u samengesteld. De badkamer en het toilet worden
voorzien van sanitair van het merk Villeroy en Boch en kranen van het merk
Hansgrohe.
Voor al uw vragen over tegels en sanitair kunt u rechtstreeks terecht bij Plieger.
Het door u gekozen tegelwerk en sanitair zal door Plieger worden
gecommuniceerd naar de koperbegeleiding van Vastbouw welke dit enkel ter
bevestiging in het portaal van volgjewoning.nl plaatst.

Keukens
Voor de woningen in het plan ‘De Tuinen van Huissen’ hebben wij met zorg een
keuken voor u samengesteld. Voor al uw vragen over de keuken kunt u
rechtstreeks terecht bij Bruynzeel. De door u gemaakte keuzes zullen door
Bruynzeel worden gecommuniceerd naar de koperbegeleiding van Vastbouw.

Deadlines
Let op: de volgende deadlines worden in dit project gehanteerd:
• Ruwbouwopties

– uiterlijke inleverdatum: 01-02-2022

• Afbouwopties

– uiterlijke inleverdatum: 01-09-2022

• Sanitair en tegels

– uiterlijke inleverdatum: 01-11-2022

• Keukenopties

– uiterlijke inleverdatum: 01-12-2022

De afbeeldingen die in deze brochure getoond worden kunnen ook in het
spiegelbeeld bezien worden.
Veel plezier gewenst met het maken van uw keuzes!

6

RUWBOUW OPTIES
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€ 18.740,=

€ 18.740,=

€ 20.120,=

€ 20.120,=

€ 19.670,=

€ 19.670,=

€ 17.750,=

€ 17.750,=

I

€ 17.750,=

B3

€ 19.670,=

B2

€ 19.670,=

B1

€ 20.120,=

A2

€ 20.120,=

A1

€ 20.120,=

Uitbouw achterzijde woning 1,2 m¹ (begane grond)

€ 20.120,=

01.01

€ 20.120,=

OMSCHRIJVING

€ 20.120,=

OPTIE

Uitbouw van 1,2m¹ (binnenwerks) over de gehele breedte van de achtergevel van de
woning conform de betreffende verkooptekening.
In de optie is het volgende opgenomen:
-

aanpassing fundering
begane grondvloer (vrijdragend en geïsoleerd)
aanbrengen dekvloer
geïsoleerde spouwmuur
standaard kozijn van de achtergevel blijft gehandhaafd
doorleggen systeemvloer eerste verdieping
constructieve voorzieningen in de verdiepingsvloer
plafondafwerking voorzien van spuitwerk
dakbedekking afgewerkt met aluminium daktrim
aanpassing verwarmingsinstallatie
aanpassing mechanische ventilatie
aanpassing riolering / hemelwaterafvoerinstallatie
aanpassing elektrotechnische installatie

In de optieprijs zijn de eventuele kosten van de architect, constructeur, Woningborg,
adviseur en leges opgenomen. De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van
goedkeuring van de gemeente en/of welstand.
Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving, kleur-/
materiaalstaat en verkooptekening.
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€ 26.500,=

€ 26.500,=

€ 26.500,=
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D2
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G*

H

I

€ 4.390,=

€ 29.080,=

A2

€ 5.140,=

I

€ 4.390,=

€ 29.080,=

H

€ 3.470,=

€ 29.710,=

G

€ 4.390,=

€ 29.710,=

N

€ 3.470,=

L

A1

€ 27.810,=

€ 27.810,=

J2

€ 3.470,=

J1

€ 4.390,=

F

€ 4.390,=

€ 29.080,=

E

€ 4.390,=

€ 29.080,=

D2

€ 4.390,=

€ 29.710,=

D1

€ 3.470,=

€ 29.710,=

C

€ 3.470,=

€ 29.710,=

B3

€ 3.470,=

€ 29.710,=

B2

€ 3.470,=

B1

€ 3.470,=

A2

€ 3.470,=

A1

€ 29.710,=

Uitbouw achterzijde woning 2,4 m¹ (begane grond)

€ 29.710,=

01.02

Uitbouw van 2,4m¹ (binnenwerks) over de gehele breedte van de achtergevel van de
woning conform de betreffende verkooptekening.
In de optie is het volgende opgenomen:
-

aanpassing fundering
begane grondvloer (vrijdragend en geïsoleerd)
aanbrengen dekvloer
geïsoleerde spouwmuur
standaard kozijn van de achtergevel blijft gehandhaafd
verplaatsen achterdeur garage
doorleggen systeemvloer eerste verdieping
constructieve voorzieningen in de verdiepingsvloer
plafondafwerking voorzien van spuitwerk
dakbedekking afgewerkt met aluminium daktrim
aanpassing verwarmingsinstallatie
aanpassing mechanische ventilatie
aanpassing riolering / hemelwaterafvoerinstallatie
aanpassing elektrotechnische installatie

In de optieprijs zijn de eventuele kosten van de architect, constructeur, Woningborg,
adviseur en leges opgenomen. De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van
goedkeuring van de gemeente en/of welstand.
Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving, kleur-/
materiaalstaat en verkooptekening.

Schuifpui

€ 4.390,=

01.03a

Het laten vervallen van het standaard kozijn ter plaatse van de achtergevel, conform
de betreffende verkooptekening. In plaats hiervan zal een schuifpui worden
geplaatst. De schuifpui wordt uitgevoerd in hout m.u.v. bwnr. 14 & 24, daar is de
uitvoering van het kozijn in kunststof en is de optieprijs benoemd met type G*.
Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving, kleur-/
materiaalstaat en verkooptekening.
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n.v.t.

€ 920,=

H

€ 920,=

G

€ 920,=

N

n.v.t.

€ 920,=

L

€ 920,=

€ 920,=

J2

n.v.t.

€ 920,=

J1

n.v.t.

F

€ 1.750,=

E

€ 1.750,=

D2

n.v.t.

D1

n.v.t.

C

n.v.t.

B3

€ 920,=

n.v.t.

B2

n.v.t.

B1

n.v.t.

A2

n.v.t.

A1

n.v.t.

Tuindeuren

n.v.t.

01.03b

Het laten vervallen van het standaard kozijn ter plaatse van de achtergevel, conform
de betreffende verkooptekening. In plaats hiervan zullen tuindeuren worden
geplaatst. De tuindeuren worden uitgevoerd in hout m.u.v. bwnr. 14 & 24, daar is de
uitvoering van het kozijn in kunststof.
Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving, kleur-/
materiaalstaat en verkooptekening.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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I

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.120,=

€ 1.120,=

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.750,=

A2

n.v.t.

€ 1.750,=

n.v.t.

€ 1.750,=

A1

n.v.t.

€ 1.750,=

D1

€ 1.120,=

C

€ 1.120,=

B3

€ 1.120,=

B2

€ 1.120,=

B1

€ 1.120,=

A2

€ 1.120,=

A1

€ 1.750,=

Trapkast

€ 1.750,=

01.04

Het aanbrengen van een kastruimte onder de trap op de begane grond, conform de
betreffende verkooptekening. Deze optie is inclusief een lichtpunt met schakelaar.
Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving, kleur-/
materiaalstaat en verkooptekening.

Walk-in closet

n.v.t.

01.05

Het aanbrengen van een walk-in closet in de slaapkamer, conform de betreffende
verkooptekening. De positie van de wand is vastgesteld en niet verplaatsbaar. Deze
optie is inclusief lichtpunt met schakelaar.
Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving, kleur-/
materiaalstaat en verkooptekening.
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n.v.t.

n.v.t.

B1

B2

B3

C

D1

D2

E

F

J1

J2

K

L

N

G

H

I

€ 2.250,=

€ 2.250,=

n.v.t.

€ 2.250,=

€ 2.250,=

€ 2.250,=

n.v.t.

A2

€ 2.250,=

n.v.t.

A1

€ 2.250,=

I

€ 2.250,=

H

n.v.t.

G

€ 2.250,=

N

€ 2.250,=

€ 10.790,=

L

€ 10.360,=

J2

€ 10.360,=

J1

€ 2.250,=

€ 13.700,=

F

€ 13.370,=

E

€ 7.520,=

D2

€ 7.520,=

D1

€ 10.950,=

€ 8.870,=

C

€ 2.250,=

€ 8.870,=

B3

€ 2.250,=

€ 8.870,=

B2

€ 2.250,=

B1

€ 2.250,=

A2

€ 2.250,=

A1

€ 11.700,=

Zolderindeling

€ 11.230,=

01.06

Het creëren van vertrekken op de zolder, conform de betreffende verkooptekening.
De posities van de wanden zijn vastgesteld en niet verplaatsbaar. Deze optie is
inclusief lichtpunten met schakelaar(s) zoals weergegeven op de betreffende
verkooptekening.
Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving, kleur-/
materiaalstaat en verkooptekening (m.u.v. materialisatie binnenwanden) en
verkooptekening.
* Binnenwanden: Metalstud met aan beide zijden 1 laag gipskartonplaten d=12,5mm.
* Binnendeurkozijnen: Zonder bovenlichten.

01.07

Dakraam

Het leveren en monteren van een dakvenster 114cm (b) en 118cm (h) op de
vastgestelde positie, conform de betreffende verkooptekening. Het dakvenster wordt
aangebracht conform verwerkingsvoorschriften van de leverancier en voldoet aan
weerstandsklasse 2. De optieprijs is per dakraam.
De definitieve plaats van het dakvenster wordt bepaald door de pannenmaat en de
dakplaatleverancier. Ondanks de keuze voor een dakvenster blijft de zolder een
overige gebruiksfunctie en wordt dit géén verblijfsruimte.
De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente
en/of welstand. De dakramen zijn wit gelakt, en de aftimmering is van gegrond
plaatmateriaal.
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€ 12.570,=

€ 12.570,=

€ 12.570,=

€ 12.570,=

A2

B1

B2

B3

C

D1

D2

E

F

J1

J2

L

N

G

H

I

€ 14.440,=

€ 12.570,=

€ 12.570,=

n.v.t.

A1

€ 14.440,=

€ 12.570,=

€ 12.570,=

I

€ 14.440,=

H

n.v.t.

G

n.v.t.

N

€ 14.440,=

L

€ 14.440,=

J2

€ 14.440,=

J1

€ 14.440,=

F

n.v.t.

E

€ 14.440,=

€ 12.570,=

€ 12.570,=

D2

€ 14.440,=

€ 12.570,=

D1

€ 14.440,=

C

€ 14.440,=

€ 12.570,=

B3

€ 14.440,=

€ 12.570,=

B2

€ 14.440,=

B1

€ 14.440,=

A2

€ 14.440,=

A1

€ 12.570,=

Dakkapel 1690mm

€ 12.570,=

01.08

Het leveren en monteren van een dakkapel met een binnenwerkse maat van
1690mm op een vastgestelde positie, conform de betreffende verkooptekening.
Er kan maximaal 1 dakkapel worden gekozen, het is niet mogelijk om optie 01.08 te
combineren met optie 01.09.
De definitieve plaats van de dakkapel wordt bepaald door de pannenmaat en de
dakplaatleverancier. Ondanks de keuze voor een dakkapel blijft de zolder een
onbenoemde ruimte en wordt dit géén verblijfsruimte.
De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente
en/of welstand. Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving,
kleur-/ materiaalstaat en verkooptekening

01.09

Dakkapel 2300mm

Het leveren en monteren van een dakkapel met een binnenwerkse maat van
2300mm op een vastgestelde positie, conform de betreffende verkooptekening.
Er kan maximaal 1 dakkapel worden gekozen, het is niet mogelijk om optie 01.09 te
combineren met optie 01.08.
De definitieve plaats van de dakkapel wordt bepaald door de pannenmaat en de
dakplaatleverancier. Ondanks de keuze voor een dakkapel blijft de zolder een
onbenoemde ruimte en wordt dit géén verblijfsruimte.
De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente
en/of welstand. Afwerkingsniveau en uitvoering conform Technische omschrijving,
kleur-/ materiaalstaat en verkooptekening
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n.v.t.

A2

B1

B2

B3

C

D1

D2

E

F

J1

J2

L

N

G

H

I

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.200,=

A1

n.v.t.

€ 1.200,=

n.v.t.

n.v.t.

I

n.v.t.

n.v.t.

H

n.v.t.

n.v.t.

G

n.v.t.

N

n.v.t.

L

€ 3.990,=

J2

€ 3.990,=

J1

n.v.t.

F

n.v.t.

E

n.v.t.

n.v.t.

€ 1.200,=

D2

n.v.t.

€ 1.200,=

D1

€ 3.990,=

C

€ 3.990,=

€ 1.200,=

B3

€ 3.990,=

€ 1.200,=

B2

€ 3.990,=

B1

€ 3.990,=

A2

€ 3.990,=

A1

€ 1.200,=

Keuken naar voorzijde woning

€ 1.200,=

01.10

De woonkamer en keuken zullen worden omgewisseld, conform de betreffende
verkooptekening. De keuken zal met de optie aan de voorzijde van de woning
worden gepositioneerd en de woonkamer aan de achterzijde van de woning.
Aansluitingen van de keuken conform de 0-tekening van Bruynzeel.

01.11

Deur van woning naar garage

Het maken van een doorgang van de woning naar de gemetselde garage d.m.v. een
houten kozijn met een vlakke buitendeur, conform betreffende verkooptekening.
De deur wordt voorzien van een cilinderslot. De minimale afstand tussen het kozijn en
de binnenmuur moet 300 mm zijn. Deze deur is niet aan te passen in het
deurenportaal.

12

AFBOUW OPTIES
OPTIE

OMSCHRIJVING

PRIJS
(incl. BTW)

Algemeen

01.03.17

Afwerking binnendeuren

U heeft de mogelijkheid om uw binnendeuren en/of kozijnen naar uw wensen aan te
passen. De mogelijkheden voor aanpassing van uw binnendeuren vindt u terug in de
deurentool van Theuma welke beschikbaar is in uw account op volgjewoning.nl.

01.03.02

Verplaatsen van een binnendeurkozijn met deur

(inclusief elektra)

€ 110,=

Het verplaatsen van het binnendeurkozijn met deur (inclusief elektra) in de op te
geven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening,
beoordeling haalbaarheid door aannemer.

01.03.02a

Verplaatsen van een binnendeurkozijn met deur (exclusief elektra)

€ 80,=

Het verplaatsen van het binnendeurkozijn met deur (exclusief elektra) in de op te
geven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening,
beoordeling haalbaarheid door aannemer.

01.04.02

Begane grond - Dichte vuren trap i.p.v. open vuren trap

(verdiepingstrap)

€ 390,=

Het dicht uitvoeren van de open trap naar de eerste verdieping. De stootborden
worden aan de achterzijde van de treden bevestigd. Deze optie vervalt indien er
gekozen wordt voor een trapkast, in geval van een trapkast zal er een dichte trap
worden toegepast.

01.04.02a

Verdieping - Dichte vuren trap i.p.v. open vuren rap (zoldertrap)

€ 390,=

Het dicht uitvoeren van de open trap naar zolder. De stootborden worden aan de
achterzijde van de treden bevestigd.

13

01.06.09

€ 0,=

Begane grond - Spuitwerk plafonds laten vervallen

Het vervallen van het spuitwerk ter plaatse van de begane grond (plafondspuitwerk)
inclusief de sanitaire ruimtes (wand- en plafondspuitwerk). Bij het vervallen van het
spuitwerk vervallen eveneens de voorbereidende werkzaamheden zoals het
uitvlakken van de plafondplaten alsmede het herstellen van beschadigingen.
Het plafond wordt onafgewerkt opgeleverd.

01.06.10

€ 0,=

Verdieping - Spuitwerk plafonds laten vervallen (eerste verdieping)

Het vervallen van het spuitwerk ter plaatse van de eerste verdieping
(plafondspuitwerk) inclusief de sanitaire ruimtes (wand- en plafondspuitwerk). Bij het
vervallen van het spuitwerk vervallen eveneens de voorbereidende werkzaamheden
zoals het uitvlakken van de plafondplaten alsmede het herstellen van
beschadigingen. Het plafond wordt onafgewerkt opgeleverd.

01.05.16

€ 790,=

Verdieping - Verplaatsen tussenwand slaapkamers

Het verplaatsen van een tussenwand tussen twee slaapkamers (inclusief het nodige
installatiewerk). Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening,
beoordeling haalbaarheid door aannemer.

01.05.15

€ -250,=

Verdieping - Vervallen één slaapkamer

Het laten vervallen van een lichte scheidingswand tussen twee slaapkamers.
Inclusief het vervallen van het binnendeurkozijn met deur en het verplaatsen van de
elektrische voorzieningen.

A2

B1

B2

B3

C

D1

D2

E

F

J1

J2

L

N

G

H

€ 9.650,=

€ 9.650,=

€ 9.650,=

€ 10.580,=

€ 9.900,=

€ 9.150,=

€ 10.050,=

€ 8.200,=

€ 16.150,=

€ 16.150,=

€ 13.900,=

n.v.t.

€ 7.400,=

€ 7.400,=

I

€ 7.400,=

A1

€ 13.260,=

Zolder - Wit afgewerkte dakplaten

€ 13.260,=

01.05.13

Het aan de binnenzijde bekleden van de dakplaten en knieschotten met
gipskartonplaten 12,5mm. Sausklaar afgewerkt en gesausd in standaard witte kleur.

02.01.07

Badkamer - Verplaatsen radiator

€ 150,=

Het verplaatsen van de radiator binnen de badkamer.
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Elektra - W
04.02.02

Extra dubbele wandcontactdoos – Meterkast

€ 170,=

Het leveren en monteren van een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast.

04.02.01

Extra enkele wandcontactdoos

€ 150,=

Het leveren en monteren van een extra enkele wandcontactdoos in de opgegeven
ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling
haalbaarheid door aannemer.

04.02.02

Extra dubbele wandcontactdoos

€ 170,=

Het leveren en monteren van een extra dubbele wandcontactdoos in de opgegeven
ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling
haalbaarheid door aannemer.

04.02.01a

Extra enkele wandcontactdoos – Aparte groep

€ 440,=

Het leveren en monteren van een extra enkele wandcontactdoos (op een aparte
groep) in de opgegeven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de
optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.02.02a

Extra dubbele wandcontactdoos – Aparte groep

€ 460,=

Het leveren en monteren van een extra dubbele wandcontactdoos (op een aparte
groep) in de opgegeven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de
optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.02.16

Verplaatsen wandcontactdoos of schakelaar of plafondlichtpunt

€ 80,=

Het verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos, schakelaar, plafondlichtpunt
of wandlichtpunt in de opgegeven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden
op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.01.01

Extra plafondlichtpunt – Nieuwe schakelaar

€ 190,=

Het plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een nieuwe enkelpolige schakelaar in
de opgegeven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de
optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.
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04.01.02

Extra plafondlichtpunt – Bestaande schakelaar

€ 110,=

Het plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande enkelpolige
schakelaar in de opgegeven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op
de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.01.03

Extra wandlichtpunt – Nieuwe schakelaar

€ 250,=

Het plaatsen van een extra wandlichtpunt op een nieuwe enkelpolige schakelaar in
de opgegeven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de
optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.01.04

Extra wandlichtpunt – Bestaande schakelaar

€ 110,=

Het plaatsen van een extra wandlichtpunt op een bestaande enkelpolige schakelaar
in de opgegeven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de
optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.01.01a

Extra lichtpunt (exclusief schakelaar en armatuur)

€ 140,=

Een extra lichtpunt in de wand of plafond, op constante spanning zonder schakelaar
en armatuur. Bijvoorbeeld ten behoeve van een lichtpunt met bewegingssensor of
een spiegelkast op de badkamer waarvoor een constante spanning vereist is.
Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling
haalbaarheid door aannemer.

04.02.02b

Wijzigen enkele wandcontactdoos naar dubbel

€ 80,=

Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos
in de opgegeven ruimte. Gewenste positie door koper aan te duiden op de
optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.01.07

Extra schakelaar op bestaand lichtpunt

€ 150,=

Er wordt een extra schakelaar geplaatst om twee lichtpunten in het plafond
afzonderlijk van elkaar schakelbaar te maken. Positie conform verkooptekening.

04.01.08

Extra schakelaar op een bestaande schakelaar en lichtpunt

€ 200,=

(wisselschakelaar)

Er wordt een extra schakelaar geplaatst op een ander te bepalen positie naast een
reeds bestaande schakelaar en lichtpunt. Gewenste positie door koper aan te duiden
op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.
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04.02.17

Het schakelbaar maken van een bestaande enkele of dubbele
wandcontactdoos

€ 110,=

Door middel van deze optie wordt er een nieuwe of bestaande, enkele of dubbele,
wandcontactdoos geschakeld door een extra wand schakelaar. Gewenste positie
door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door
aannemer.

04.01.05

Dimmer – Bestaand lichtpunt (vervangen schakelaar)

€ 130,=

Van een bestaand lichtpunt wordt de schakelaar vervangen door een led dimmer.
Gewenst lichtpunt door koper aan te duiden op optietekening.

04.01.05a

Dimmer – Nieuw lichtpunt

€ 440,=

Het monteren van een nieuw lichtpunt, inclusief led dimmer. Gewenste positie door
koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.04.01

Loze leiding

€ 150,=

Een loze leiding vanuit de aangegeven ruimte die rechtstreeks in verbinding staat
met de meterkast. Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening,
beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.04.02

Bedraden en afmonteren leiding – t.b.v. UTP en CAI (alleen i.c.m. 04.04.01)

€ 160,=

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een netwerkkabel (UTP) en
televisiekabel (CAI) in de opgegeven ruimte. De loze leiding uit optie 04.04.01 wordt
vervangen door een preflex leiding (geribbelde buis) welke is voorzien van zowel
UTP als CAI bekabeling. De leiding wordt afgemonteerd met een afdekplaat t.b.v.
UTP en CAI. De bekabeling hangt met een kleine overlengte in de meterkast, zonder
stekker. Let op: de optie 04.04.01 dient separaat gekozen te worden.

04.05.07

Extra PV-panelen (per stuk) (mits passend op één dakvlak)

€ 1.080,=

Het leveren en monteren van een extra PV-paneel op hetzelfde dakvlak als de reeds
op verkooptekening gepositioneerde panelen. Let op: niet altijd mogelijk in
combinatie met andere opties in het dakvlak. Het door u gewenste aantal PVpanelen wordt te allen tijde, door de aannemer, ter beoordeling voorgelegd bij de
architect, installateur en opdrachtgever.
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04.02.11

Aparte groep 230V (reserve in meterkast)

€ 360,=

04.02.12

Aparte groep 400V (krachtstroom) (reserve in meterkast)

€ 520,=

Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast.
Gewenste aantal in overleg. Prijzen per stuk.

03.01.11

Extra CO2 meetpunt – Mechanische ventilatie

€ 740,=

Het leveren en aanbrengen van een extra CO2 meetpunt in een vertrek naar keuze.
Standaard beschikt uw woning over een CO2 meetpunt in de woonkamer en in
slaapkamer 1. Positie in het vertrek door installateur te bepalen.
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Elektra - Tuin

04.03.03

Voorziening elektra

€ 530,=

Het leveren en aansluiten van een grondkabel (3-aderig) op een bestaande
algemene groep. Een grondkabel met ca. 20 meter voor het eventueel aansluiten
van tuinverlichting in de achtertuin, wordt nabij de achterpui/gevel opgebonden op rol
afgeleverd. De grondkabel is met een schakelaar in de woonkamer te bedienen.

04.03.04

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos – Achtergevel

€ 260,=

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op de
achtergevel. De wandcontactdoos wordt afgemonteerd op een hoogte van ca. 500
mm. Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling
haalbaarheid door aannemer.

04.03.05

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos – Achtergevel

€ 460,=

(ca. 2200 mm hoogte – incl. schakelaar in de woning)

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op ca. 2200 mm
hoogte, op de achtergevel. De schakelaar komt in de woning. Gewenste positie door
koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.03.03

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos – Voorgevel

€ 260,=

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op de voorgevel.
De wandcontactdoos wordt afgemonteerd op een hoogte van ca. 500mm. Gewenste
positie door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door
aannemer.

04.03.04

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos - Achtergevel

€ 350,=

Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de
achtergevel. De wandcontactdoos wordt afgemonteerd op een hoogte van ca. 500
mm. Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling
haalbaarheid door aannemer.

04.03.04

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos - Voorgevel

€ 350,=

Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de
voorgevel. De wandcontactdoos wordt afgemonteerd op een hoogte van ca. 500
mm. Gewenste positie door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling
haalbaarheid door aannemer.
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04.03.01b

Wandlichtpunt met armatuur op bestaande schakelaar Achtergevel

€ 430,=

Het realiseren van een wandlichtpunt met armatuur Meba Portal (2W) op de
achtergevel welke aangesloten is op de bestaande schakelaar. Gewenste positie
door koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door
aannemer.

04.03.01a

Wandlichtpunt met armatuur op nieuwe schakelaar - Achtergevel

€ 490,=

Het realiseren van een wandlichtpunt met armatuur Meba Portal (2W) op de
achtergevel welke aangesloten is op de nieuwe schakelaar. Gewenste positie door
koper aan te duiden op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.03.01d

Wandlichtpunt zonder armatuur op bestaande schakelaar Achtergevel

€ 190,=

Het realiseren van een wandlichtpunt zonder armatuur op de achtergevel welke
aangesloten op de bestaande schakelaar. Gewenste positie door koper aan te
duiden op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.03.01c

Wandlichtpunt zonder armatuur op nieuwe schakelaar - Achtergevel

€ 250,=

Het realiseren van een wandlichtpunt zonder armatuur op de achtergevel welke
aangesloten is op de nieuwe schakelaar. Gewenste positie door koper aan te duiden
op de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer.

04.03.09

Aansluiting 230V t.b.v. elektrische auto

€ 5.320,=

Het leveren en monteren van een 3-fase laadpaal op de muur t.b.v. een elektrische
auto. De laadpaal wordt t.p.v. de meterkast, bevestigd aan de buitengevel. Exclusief
verrekening uitbreiding meterkast indien nodig.
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Loodgieterswerk

03.01.01

Buitenkraan – Voorgevel

€ 750,=

Het leveren en monteren van een buitenkraan op de voorgevel, met gevelplaat/rozet
en stop-aftap-mogelijkheid in de meterkast. Positie conform optietekening. Let op:
geen vorstvrij garantie.

03.01.04

Uitstortgootsteen in garage

€ 1.400,=

Het leveren en monteren van een uitstortgootsteen in de gemetselde garage, met
afvoer en kraan (alleen koud water). Gewenste positie door koper aan te duiden op
de optietekening, beoordeling haalbaarheid door aannemer. Let op: geen vorstvrij
garantie.
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Garage [optie n.v.t. bij houten berging]

01.01.30

Isoleren - Garage

€ 23.140,=

Gemetselde garage voorzien van een geïsoleerde spouwconstructie zoals is
toegepast in de woning. Het dak wordt uitgevoerd met een houten balklaag voorzien
van isolatie. Inclusief leveren en monteren van een geïsoleerde 2-vleugelige
openstaande deur (sandwichpanelen) inclusief kozijn (type Novoferm Duoport) in
plaats van de kanteldeur. De gemetselde garage wordt niet verwarmd.
*betonnen systeemvloer is reeds geïsoleerd opgenomen.

01.02.02

Kanteldeur met loopdeur - Garage

€ 820,=

Het leveren en monteren van een kanteldeur met loopdeur in plaats van de
standaard kanteldeur. Let op: deze optie brengt i.v.m. de benodigde ruimte voor het
openen van de kanteldeur, enkele beperkingen met zich mee. Zo kan de optie 01.11
i.c.m. de kanteldeur, enkel gekozen worden i.c.m. een uitbouw van 1200 of 2400mm,
hierbij verschuift de deur naar de woning verder naar de achterzijde van de woning
(buiten bereik van de kanteldeur).

01.02.02a

Openslaande geïsoleerde deuren – Garage

€ 7.270,=

Het leveren en monteren van een geïsoleerde 2-vleugelige openslaande deur
(sandwichpanelen) inclusief kozijn. Indien u heeft gekozen voor een geïsoleerde
garage dan zijn deze deuren bij die optie inbegrepen.
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Limitering garantie

Nieuw inspectiebeleid nutsbedrijven

Indien door de verkrijger, na oplevering van de woning, werkzaamheden aan de
water- en/of elektrische installaties worden verricht, moeten deze voldoen aan de
voorwaarden van de nutsbedrijven. De werkzaamheden moeten door de
nutsbedrijven worden goedgekeurd, tenzij ze worden verricht door een zogenaamde
‘Waarborg installateur’.

De mogelijkheid bestaat dat de nutsbedrijven (met name het waterleidingbedrijf)
bepaalde voorwaarden stellen aan voorgenoemde werkzaamheden en/of extra
controle- c.q. keuringskosten in rekening brengen. De verkrijger dient één en ander
zelf met bovengenoemde bedrijven af te stemmen en is hiervoor zelf
verantwoordelijk. Eventuele extra kosten komen voor rekening van de verkrijger.

Limitering woningborg garantie en vrijwaring

Werkzaamheden, materialen en constructies die niet door of onder de
verantwoordelijkheid van de aannemer zijn verricht/toegepast, alsmede gebreken
en/of schaden die daarvan (in)direct het gevolg zijn, vallen volledig onder de
verantwoordelijkheid van de verkrijger.
De verkrijger vrijwaart hiermee de aannemer voor mogelijke aanspraken van derden.
Tevens wordt er geen Woningborg garantie verstrekt.
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TEGELOPTIES
Voor al uw vragen over het tegelwerk verwijzen wij u naar Plieger Arnhem.

Het is mogelijk om te kiezen voor een casco toilet en badkamer. Het is niet
mogelijk enkel een casco toilet of badkamer te kiezen, indien u kiest voor casco
dan geldt dit voor zowel het toilet als de badkamer, hier kan niet van worden
afgeweken. Indien u kiest voor een casco toilet en badkamer dan zijn daar
onderstaande consequenties aan verbonden:
• Aankoop + montage sanitair en tegelwerk beiden geheel vervallen;
• Installatievoorzieningen afgedopt op standaard plaats;
• Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd;
• Elektra voorzieningen worden afgemonteerd op de standaard posities;
• De dekvloer in de badkamer komt niet te vervallen, maar wordt aangebracht tot
aan de bovenzijde leidingwerk met een dikte van ca. 5cm.;
• Plafond voorzien van standaard afwerking spuitwerk;
• Eventuele leidingkokers zijn geheel gesloten;
• Dorpel badkamer en toilet wordt niet aangebracht;
• Garanties installatiewerk, tegelwerk, waterdichtheid badkamer komt te vervallen;
• Gelimiteerde garantie Woningborg is van toepassing;

De aansluitpunten zullen conform verkooptekening worden afgedopt op de
standaard posities, verschuiven van deze posities is niet mogelijk.

A2

B1

B2

B3

C

D1

D2

E

F

J1

J2

L

N

G

H

-/- € 3.500,=

-/- € 3.500,=

-/- € 3.500,=

-/- € 3.500,=

-/- € 3.500,=

-/- € 2.260,=

-/- € 2.260,=

-/- € 2.220,=

-/- € 2.220,=

-/- € 3.550,=

-/- € 3.550,=

-/- € 2.260,=

-/- € 3.150,=

-/- € 2.120,=

-/- € 2.140,=

I

-/- € 2.120,=

A1

-/- € 3.500,=

Minderprijs voor een casco toilet en badkamer:
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SANITAIROPTIES
STANDAARD SANITAIRPAKKET
TOILET
Closetcombinatie

• Diepspoel closet
(Villeroy & Boch, Subway 2.0)

• Closetzitting met deksel
(Villeroy & Boch, Subway 2.0)

• Inbouwreservoir
(WISA XS)

• Bedieningspaneel
(WISA Argos, wit)

Fonteincombinatie

• Fontein
(Villeroy & Boch, Subway 2.0)

• Fonteinkraan
(Hansgrohe, Logis 70)

• Sifon
(Viega, plugbekersifon chrome)
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STANDAARD SANITAIRPAKKET
BADKAMER
Wastafelcombinatie

• Wastafel
(m.u.v. bwnr. 14, 24, 43, 44-a/b/c, 45, 46-a/b/c)

(Villeroy & Boch, Memento 2.0)

• Wastafel*
(bwnr. 14, 24, 43, 44-a/b/c, 45, 46-a/b/c)

(Villeroy & Boch, O’Novo)

• Wastafelmengkraan
(Hansgrohe, Logis 70)

• Sifon
(Viega, bekersifon chrome)

• Spiegel
(Silkline, 800*600mm incl. verdekte
bevestiging)
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Douchecombinatie

• Douchethermostaat
(Hansgrohe, Ecostat Comfort)

• Glijstangset
(Hansgrohe, Croma Select S)

• Douchegoot
(Easydrain, multi douchegoot 800mm)

Badcombinatie

• Bad

*n.v.t. bij rijwoningen

(Villeroy & Boch, Subway 180x80cm
incl. poten)

• Badwaste met sifon
(Viega, Multiplex chrome)

• Badthermostaat
(Hansgrohe, Ecostat S chrome)

• Handdoucheset
(Hansgrohe, Croma 100 1jet chrome)

Voor al uw vragen over het sanitair, verwijzen wij u naar Plieger Arnhem.
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KEUKENOPTIES
Voor al uw vragen over de keukenopties verwijzen wij u naar Bruynzeel Duiven.
Het is mogelijk om de voor u uitgekozen standaard keuken te wijzigen. Indien u
kiest voor wijzigingen aan uw keuken welke buiten de prijsrange vallen, dan zal het
onderstaand opgegeven casco retourbedrag voor de keuken worden teruggegeven
en de nieuwe prijsberekening van uw door Bruynzeel worden opgezet.

A2

B1

B2

B3

C

D1

D2

E

F

J1

J2

L

N

G

H

-/- € 6.400,=

-/- € 6.400,=

-/- € 6.400,=

-/- € 6.400,=

-/- € 6.400,=

-/- € 4.050,=

-/- € 4.050,=

-/- € 4.050,=

-/- € 4.050,=

-/- € 7.170,=

-/- € 7.170,=

-/- € 4.050,=

-/- € 6.400,=

-/- € 4.050,=

-/- € 4.050,=

I

-/- € 4.050,=

A1

-/- € 6.400,=

Casco retourbedrag aankoop keuken:
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