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Voor start bouw

B05 Optopping bugalow casco afgewerkt 54.000,00

Op de 1e verdieping wordt de woning uitgebreid met een complete optopping zoals

type A3.

De buitenwanden en plat dakconstructie worden uitgevoerd conform de technische

omschrijving. De ruimtes worden casco opgeleverd.

B50 Het leveren en inwerken van een mantelbuis (0-3mtr) 267,00

Het aanbrengen van een mantelbuis (diameter ca. 75mm) vanaf de meterkast tot

circa 20 cm uit de gevel van de woning.

Een mantelbuis kan worden gebruikt om in de toekomst vanuit de meterkast

elektra of water doorheen te trekken.

B51 Het leveren en inwerken van een mantelbuis (3-6 mtr) 413,00

Het aanbrengen van een mantelbuis (diameter ca. 75mm) vanaf de meterkast tot

circa 20 cm uit de gevel van de woning.

Een mantelbuis kan worden gebruikt om in de toekomst vanuit de meterkast

elektra of water doorheen te trekken.

B52 Het leveren en inwerken van een mantelbuis (6-12 mtr) 560,00

Het aanbrengen van een mantelbuis (diameter ca. 75mm) vanaf de meterkast tot

circa 20 cm uit de gevel van de woning.

Een mantelbuis kan worden gebruikt om in de toekomst vanuit de meterkast

elektra of water doorheen te trekken.

B06 Aansluitpunten (afgedopt) water en riool voor toekomstige badkamer 1e 

Verdieping

Prijsopgave volgt

Afgedopte leidingen van koud- en warmwater en riolering op de standaard

posities van het sanitair,  volgens verkooptekening.

B07 Complete badkamer op 1e verdieping, inclusief tegelwerk en sanitair Prijsopgave volgt
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Tegelwerk volgens par. 41 Technische omschrijving Loodgieterswerk en sanitair

volgens par. 50 Technische omschrijving Verwarmingsinstallatie volgens par. 60

Technische omschrijving

L01 Buitenkraan 585,00

De buitenkraan komt op een gevelkom op circa 600mm boven peil. De buitenkraan

is af te sluiten in de meterkast.

NB. Bij een buitenkraan er kans op bevriezing van het leidingwerk. De

verantwoordelijkheid ligt bij de koper om deze in de winter af te sluiten,

zodat bevriezing kan worden voorkomen.

L02 Buitenkraan vorstvrij 724,00

De vorstvrije buitenkraan komt op een gevelkom op circa 600mm boven peil.

NB. Een vorstvrije buitenkraan is enkel mogelijk op een geïsoleerde buitenmuur.

L03 Schrobput nabij buitengevel 394,00

De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering. De bovenzijde van de

schrobput ligt op maaiveldniveau.

L04 Uitstortgootsteen met een koudwaterkraan 535,00

Een uitstortgootsteen met daarboven een koudwaterkraan, aangesloten op het

bestaande leidingwerk. Af te sluiten in de meterkast.

NB. In een ongeïsoleerde en onverwarmde garage is er kans op bevriezing van het

leidingwerk. De verantwoordelijkheid ligt bij de koper om deze in de winter af

te sluiten, zodat bevriezing kan worden voorkomen.

L05 Uitstortgootsteen met een koud- en warmwaterkraan 681,00

Een uitstortgootsteen met daarboven een koud- en warmwater mengkraan,

aangesloten op het bestaande leidingwerk (niet d.m.v. boiler). Af te sluiten in

de meterkas en nabij warmtepomp.

NB. In een ongeïsoleerde en onverwarmde berging is er kans op bevriezing van

het leidingwerk. De verantwoordelijkheid ligt bij de koper om deze in de winter

af te sluiten, zodat bevriezing kan worden voorkomen.
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L07 Koud- en warmwateraansluiting en rioolaansluiting (afgedopt) 503,00

Een afgedopte koud- en warmwateraansluiting en rioolaansluiting.

NB. deze optie is niet mogelijk in een ongeïsoleerde en onverwarmde ruimte.

Ruwbouw

B71 Dichtzetten bovenlicht binnendeurkozijn 215,00

Het bovenlicht van de binnendeur komt te vervallen en wordt dichtgezet met

cellenbetonelementen. Afwerking conform overige binnenwanden.

NB: Hierbij kunnen haarscheurtjes ontstaan tussen de hoeken van het kozijn en

het plafond, welke NIET onder de garantie vallen.

B72 Het aanbrengen van een binnenwand N.T.B.

Het leveren en aanbrengen van een niet dragende binnenwand.

Prijs € 60,= per m2.

NB. Bij deze optie dient per wand te worden beoordeeld of deze volgens de

voorschriften mag worden aangebracht.

NB. Deze prijs geldt enkel bij het aanbrengen op een vlakke vloer en een vlak

plafond.

B73 Het aanbrengen van een Metal-Stud wand N.T.B.

Het leveren en aanbrengen van een Metal-Stud wand.

Prijs € 75,= per m2.

NB. Bij deze optie dient per wand te worden beoordeeld of deze volgens de

voorschriften mag/kan worden aangebracht.

B74 Het laten vervallen van een wand N.T.B.

Het laten vervallen van een niet dragende binnenwand.

Prijs € 30,= per m2.

NB. Bij deze optie dient per wand te worden beoordeeld of deze volgens de

voorschriften mag komen te vervallen.

B80 Aanbrengen loodindekking tbv aanbouw N.T.B.
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Het leveren en aanbrengen van een loodindekking ten behoeve van een toekomstig

te bouwen garage/aanbouw.

Prijs € 60,= per strekkende meter (m1).

NB. Bij deze optie dient per wand te worden beoordeeld of deze volgens de

voorschriften mag/kan worden aangebracht.

NB. Er worden geen constructieve voorzieningen in de gevel meegenomen.

D01 Het verplaatsen van een binnendeurkozijn 66,00

Het verplaatsen van een binnendeurkozijn, exclusief het eventueel verplaatsen

van elektra.

D02 Draai-richting binnendeur wijzigen 58,00

Draai-richting binnendeur wijzigen, exclusief het eventueel verplaatsen van

elektra.

D05 Vervallen binnendeurkozijn met bijbehorende binnendeur en hang- en 

sluitwerk

-98,00

Standaard binnendeurkozijn met bijbehorende binnendeur en hang- en sluitwerk

komt te vervallen. De muuropening blijft gehandhaafd en wordt niet afgewerkt.

NB. Hierdoor wordt niet meer voldaan aan het bouwbesluit, koper is

verantwoordelijk voor het plaatsen van een binnendeurkozijn en deur, zodat aan

de bouwvoorschriften kan worden voldaan.

NB. Indien u voor deze optie kiest wordt uw garantie- en waarborgregeling

omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij de te

vervallen onderdelen worden uitgesloten van garantie.

D50 Binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur volgens offerte 

geselecteerde showroom Bouwmij Janssen

Volgens offerte

De binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur wijzigen volgens offerte van

geselecteerde showroom Bouwmij Janssen.

E01 Het verplaatsen van een aansluitpunt 63,00

Het verplaatsen van een aansluitpunt voor wandcontactdoos, schakelaar,
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lichtpunt of loze leiding.

E02 Extra enkelvoudige wandcontactdoos 205,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos.

E03 Extra dubbele wandcontactdoos 251,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos.

E04 Extra enkelvoudige wandcontactdoos op separate groep, in een bestaande 

loze leiding

257,00

Extra enkelvoudige wandcontactdoos op separate groep, in een bestaande loze

leiding. Inclusief uitbreiding meterkast. Toegestaan vermogen 230 V-16 Ampére,

max 3600 Watt.

E05 Extra enkelvoudige wandcontactdoos op separate groep, inclusief 

buisaanleg

371,00

Extra enkelvoudige wandcontactdoos op separate groep, inclusief buisaanleg en

uitbreiding meterkast. Toegestaan vermogen 230 V-16 Ampére, max 3600 Watt.

E06 Loze pvc leiding diameter 5/8" (ca. 16mm) vanuit de meterkast tot elders in 

de woning

195,00

Loze pvc leiding diameter 5/8" (ca. 16mm) vanuit de meterkast tot elders in de

woning.

E07 Loze pvc leiding diameter 5/8" (ca. 16mm) vanuit de meterkast tot op de 

buitengevel

240,00

Loze pvc leiding diameter 5/8" (ca. 16mm) vanuit de meterkast tot op de

buitengevel. Inclusief boren buitenmuur.

E10 Extra wand- of plafondlichtpunt op een wisselschakeling (2 schakelaars) 312,00

Extra wand- of plafondlichtpunt aangesloten op een extra/nieuwe

wisselschakelaar incl. het aanbrengen van deze schakelaars.

E11 Extra wand- of plafondlichtpunt inclusief schakelaar 213,00
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Extra wand- of plafondlichtpunt aangesloten op een extra/nieuwe enkelpolige

schakelaar incl. het aanbrengen van deze schakelaar.

E12 Extra wand- of plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande schakelaar 154,00

Extra wand- of plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande schakelaar.

E15 Leveren en aanbrengen voorziening inbouwspot 180,00

Het leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. 1 inbouwspot met een

inbouwmaat van 75mm.

E16 Leveren en aanbrengen Led inbouwspot RVS garnituur 239,00

Led inbouwspot kantelbaar, RVS. Inclusief voorziening inbouwspot.

E20 Leveren en aanbrengen van een extra schakelaar 211,00

Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar t.b.v. een lichtpunt.

E21 Leveren en aanbrengen van een draaidimmer 269,00

Het leveren en aanbrengen van een dimmer t.b.v. een dimbaar lichtpunt.

E22 Draaidimmer i.p.v. enkelpolige schakelaar 138,00

Bestaande schakelaar wijzigen in een draaidimmer.

E23 Wisselschakelaar i.p.v. enkelpolige schakelaar 175,00

Wisselschakeling i.p.v. een enkelvoudige schakelaar t.b.v. een bestaand

lichtpunt.

E30 Buitenlichtpunt op een enkelpolige schakelaar 234,00

Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt, inclusief enkelpolige

schakelaar.

E31 Buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar 175,00

Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar.
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E34 Extra enkelvoudige wandcontactdoos, spatwaterdicht 233,00

Extra enkelvoudige wandcontactdoos, spatwaterdicht.

E35 Extra dubbele wandcontactdoos, spatwaterdicht 259,00

Extra dubbele wandcontactdoos, spatwaterdicht.

E60 Extra aardlekschakelaar 204,00

Wanneer er door de gekozen meerwerkopties extra elektragroepen zijn aangeboden

(bv. door de keukenofferte), kan een extra aardlekschakelaar nodig zijn. De

kosten hiervoor zullen wij doorberekenen nadat de elektricien heeft beoordeeld

of een extra aardlekschakelaar benodigd is.

E80 Extra zonnepanelen (PV-panelen) ... panelen van 300 Wp N.T.B.

Aantallen PV-panelen en prijs nader te bepalen, standaard zijn 2 PV-panelen

voorzien, indien meer panelen gewenst dan kunnen deze op het platte dak

gepositioneerd worden

E81 Optimizers tbv PV-panelen Prijsopgave volgt

Ieder paneel wordt voorzien van een optimizer en levert onafhankelijk van

elkaar het maximale vermogen.

K01 Keukeninstallatie standaard uitvoeren 0,00

De basis keukenaansluitpunten worden aangebracht volgens verkooptekening.

Uitbreidingen of verplaatsingen zijn niet van toepassing.

K02 Keukeninstallatie wijzigen volgens offerte geselecteerde keukenshowroom 

Bouwmij Janssen

Volgens offerte

Keuken aankoop bij een door Bouwmij Janssen geselecteerde keukenshowroom. De

keukenaansluitpunten worden conform keukentekening geplaatst.

NB. Eventueel extra leidingwerk en/of elektra aansluitingen, bovenop de

standaard aanwezige aansluitpunten, zijn niet inbegrepen en worden separaat

vermeld.

NB. Houdt u er rekening mee dat, afhankelijk van de keukenapparatuur, het kan
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zijn dat de meterkast moet worden aangepast. Deze kosten worden separaat

vermeld.

K03 Keukeninstallatie wijzigen volgens offerte keukenshowroom door derden 250,00

Voor het coördineren van de aansluitpunten voor gas, water, riolering en

elektra, conform een door de koper aangeleverde keukentekening voorzien van

gemaatvoerde keukenaansluitpunten, wordt € 250,= incl. BTW in rekening gebracht.

Aangeleverde keukentekeningen dienen minimaal een gemaatvoerde voor- en

bovenaanzicht te omvatten. De aansluitpunten dienen te zijn gemaatvoerd vanuit

één vast punt en voorzien van aansluitwaardes. Tevens dienen de

wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik en eventuele extra lichtpunten te

zijn gemaatvoerd op de keukentekening.

Indien tekeningen niet vóór sluitdata ruwbouw worden aangeleverd, worden de

standaard aansluitpunten volgens verkooptekening aangebracht.

Let op, het is niet mogelijk om de ventilatiepunten in het plafond te

verplaatsen.

NB. De juistheid van aangeleverde gegevens is volledig ter verantwoording van

de koper.

NB. Eventueel extra leidingwerk en elektra, bovenop de standaard aanwezige

aansluitpunten, zijn niet bij deze prijs inbegrepen en worden separaat vermeld.

NB. Houdt u er rekening mee dat, afhankelijk van de keukenapparatuur, het kan

zijn dat de meterkast moet worden aangepast. Deze kosten worden separaat

vermeld.

K04 Retour stelpost keuken -6.500,00

Indien geen keuken wordt aangeschaft bij de samenwerkende keukenleverancier

komt de stelpost retour.

L15 Akoestische omkasting buitenunit warmtepomp 3.161,00

Een geluidsisolerende omkasting voor de buitenunit van de warmtepomp. De

warmtepompomkasting heeft een geluiddemping van circa 9 dB(A). De omkasting

onderhoudsarm uitgevoerd.
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S01 Badkamer en toilet standaard uitvoeren 0,00

De badkamer en het toilet worden voorzien van de standaard aansluitpunten en

het standaard sanitair volgens technische omschrijving en verkooptekening.

Uitbreidingen of verplaatsingen zijn niet van toepassing.

S02 Badkamer en toilet volgens offerte geselecteerde sanitairshowroom 

Bouwmij Janssen

Volgens offerte

Sanitair volgens offerte van de geselcteerde showroom door Bouwmij Janssen. De

aansluitpunten worden conform sanitairtekeningen geplaatst.

NB. Eventueel extra leidingwerk en/of elektra aansluitingen, bovenop de

standaard aanwezige aansluitpunten, zijn niet inbegrepen en worden separaat

vermeld.

S03 Badkamer en toilet casco opleveren Prijsopgave volgt

De badkamer en toiletruimte van de woning casco opleveren. Zowel sanitair als

tegelwerk komt te vervallen. Leidingwerk wordt aangebracht op de

standaardplaatsen volgens verkooptekening en op circa 10cm boven de vloer

afgedopt. De voorzetwand voor het inbouwreservoir, de cementdekvloer en de

dorpels komen te vervallen. Elektra-aansluitpunten en de radiator worden op de

standaardplaatsen volgens verkooptekening aangebracht. Eventueel aanwezige

vloerverwarming wordt op de standaard plaats aangebracht. Wandafwerking komt te

vervallen, plafondafwerking conform technische omschrijving.

NB. Bij de keuze voor casco worden géén wijzigingen aangebracht aan leidingwerk

en/of elektra en wordt géén extra leidingwerk en/of elektra aangebracht.

NB. Indien u voor deze optie kiest worden alle sanitairruimtes casco

opgeleverd. Het is niet mogelijk om alleen de badkamer of alleen het toilet

casco op te laten leveren.

NB. Indien u voor deze optie kiest wordt uw garantie- en waarborgregeling

omgezet in een gelimiteerde garantie- en waarborgregeling, waarbij de te

vervallen onderdelen worden uitgesloten van garantie.

V01 Ruimteregeling begane grond Prijsopgave volgt

De begane grond met ruimten entree, toilet, woonkamer, keuken, gang en

paraaf: 

Optielijst meer- en minderwerk
Pagina 9



___________________________________
___________________________________
___________________________________ Inschrijfnr. KVK 14103022
___________________________________ Btw-nummer NL819556415B01

SWIFT-code ABNANL2A
IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 10 juni 2020

Project data: Bouwnummer PARKBUNG.
Venray, Annahaeghe Telefoon  
Sint Annalaan
VENRAY

Optie Omschrijving Status Aantal Prijs Totaal

berging/wasruimte voorzien van een ruimteregeling. De ruimtes worden voorzien

van een thermostaat welke separaat op de verdeler worden aangesloten. Hierdoor

kan de verwarming in de ruimtes onafhankelijk van elkaar functioneren.

V04 Luchtwarmtepomp met koelfunctie uitvoeren Prijsopgave volgt

De warmtepomp unit uitbreiden met een functie om te koelen via de

vloerverwarming.

NB. Het inschakelen van de koeling is enkel mogelijk via het display van de

warmtepomp unit en niet via een thermostaat.

NB. Met koelen via de vloerverwarming is het mogelijk om circa 2-4 graden onder

de buitentemperatuur te bereiken. Dit is afhankelijk van o.a. oriÃ«ntatie,

ruimteoppervlak, vloerafwerking, aanwezigheid van zonwering en het dichthouden

van ramen en deuren.

Let op: Dit is een zogenaamde TOPKOELING en niet vergelijkbaar met een

aircoinstallatie.

V07 Elektrische radiator verplaatsen in dezelfde ruimte 123,00

Het verplaatsen van een elektrische radiator in dezelfde ruimte. Inclusief

verplaatsen elektra.

V08 Extra elektrische radiator (uitstraling als standaard radiator) 569,00

Het plaatsen van een extra elektrische radiator, inclusief elektra-aansluiting.

X30 Gelaagde beglazing Op aanvraag

Het toepassen van gelaagde beglazing in ramen en deuren. Standaard wordt geen

gelaagd glas toegepast.

Afbouw

E40 Het bedraden en afmonteren van een loze leiding voor CAI excl. splitter 184,00

Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding voor CAI

(tv-aansluiting). Het aansluitpunt wordt afgemonteerd in een CAI

wandcontactdoos. De optie is exclusief splitter.

paraaf: 

Optielijst meer- en minderwerk
Pagina 10



___________________________________
___________________________________
___________________________________ Inschrijfnr. KVK 14103022
___________________________________ Btw-nummer NL819556415B01

SWIFT-code ABNANL2A
IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 10 juni 2020

Project data: Bouwnummer PARKBUNG.
Venray, Annahaeghe Telefoon  
Sint Annalaan
VENRAY

Optie Omschrijving Status Aantal Prijs Totaal

E41 Het bedraden en afmonteren van een loze leiding voor data 169,00

Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding voor data (UTP

kabel). Het aansluitpunt wordt afgemonteerd met een RJ45 wandcontactdoos. Deze

optie is exclusief eventueel benodigde huiscentrale en/of modem.

T01 Tegelwerk volgens offerte geselecteerde tegelshowroom Bouwmij Janssen Volgens offerte

Wand- en vloertegels volgens offerte van de geselecteerde showroom door Bouwmij

Janssen.

NB. Indien in basis de wandtegels plafondhoog zijn en deze komen (deels) te

vervallen wordt de wand in basis onafgewerkt opgeleverd.

X01 Het sausklaar afwerken van de binnenwanden op de begane grond Prijsopgave volgt

Het als glad pleisterwerk sausklaar afwerken van de wanden van de begane grond,

excl. meterkast en berging/techniekruimte.

Alle behangklare wanden worden voorzien van een extra dunlagig 1-2mm

pleistersysteem, welke na droging machinaal wordt geschuurd. Op kritische

punten wordt een wapeningsweefsel als versterking van de stuclaag aangebracht,

welke het ontstaan van zichtbare scheuren terugdringt. Ondanks de toepassing

van wapeningsgaas is scheurvorming vanuit de ondergrond mogelijk, door de

werking en krimping van de verschillende materialen.

NB. Scheurvorming valt niet onder de garantie.

NB. De stukadoor houdt rekening met een 'plintzone' waarin het stucwerk minder

strak is, uitgaande dat in de toekomst een plint wordt aangebracht.

NB. Voor het sausen dient een fixeer c.q. grondeerlaag, van bij voorkeur

Sigmafix, te worden aangebracht.

      

X02 Het sausklaar afwerken van de binnenwanden op de eerste verdieping Prijsopgave volgt

Het als glad pleisterwerk sausklaar afwerken van de wanden van de eerste

verdieping.

Alle behangklare wanden worden voorzien van een extra dunlagig 1-2mm

pleistersysteem, welke na droging machinaal wordt geschuurd. Op kritische
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punten wordt een wapeningsweefsel als versterking van de stuclaag aangebracht,

welke het ontstaan van zichtbare scheuren terugdringt. Ondanks de toepassing

van wapeningsgaas is scheurvorming vanuit de ondergrond mogelijk, door de

werking en krimping van de verschillende materialen.

NB. Scheurvorming valt niet onder de garantie.

NB. De stukadoor houdt rekening met een 'plintzone' waarin het stucwerk minder

strak is, uitgaande dat in de toekomst een plint wordt aangebracht.

NB. Voor het sausen dient een fixeer c.q. grondeerlaag, van bij voorkeur

Sigmafix, te worden aangebracht.

X10 Dichtzetten V-naden begane grond Prijsopgave volgt

Het dichtzetten van de V-naden op de begane grond. De V-naden worden dichtgezet

en voorzien van wapeningsweefsel als versterking. Ondanks de toepassing van

wapeningsgaas is scheurvorming vanuit de ondergrond mogelijk, door de werking

en krimping van de materialen.

NB. Scheurvorming valt niet onder de garantie.

X11 Dichtzetten V-naden eerste verdieping Prijsopgave volgt

Het dichtzetten van de V-naden op de eerste verdieping. De V-naden worden

dichtgezet en voorzien van wapeningsweefsel als versterking. Ondanks de

toepassing van wapeningsgaas is scheurvorming vanuit de ondergrond mogelijk,

door de werking en krimping van de materialen.

NB. Scheurvorming valt niet onder de garantie.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW

De gekozen meer- en minderwerkopties maken deel uit van de aannemingsovereenkomst. Handmatige wijzigingen, doorhalingen en/of aanvullingen 
in de optielijst maken de lijst ongeldig. Indien u meer- en/of minderwerk wenst die niet in de lijst is opgenomen, dan kunt u deze schriftelijk en vóór de 
sluitingsdatum bij de kopersbegeleider aanvragen.
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Plaats en datum:_________________________________________________________             

Handtekening voor akkoord *. Koper 1:  _________________________________________           Koper 2:  _________________________________________

*) indien de aannemingsovereenkomst op naam van meerdere personen staat, dienen alle personen dit formulier te ondertekenen.
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