Koperskeuze-opties, woning type M30
Project: Mortiere, Jazzboog, Fase 10A te Middelburg

De gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling / minderwerk algemeen
Door het overeenkomen van minderwerk kan het appartement mogelijk niet meer voldoen
aan het bouwbesluit, de bouwvergunning, of de gestelde SWK normen. Tevens vervalt de
SWK garantie op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet
leveren en/of aanbrengen van deze onderdelen, alsmede directe of indirecte schaden
en/of gevolgschaden. De verkrijger is verantwoordelijk om de werkzaamheden na
oplevering te laten voldoen aan de wettelijke voorschriften.
Minderwerk wordt alleen overeengekomen onder vrijwaring van aansprakelijkheden van
de ondernemer betreffende het minderwerk. Hiervoor wordt uiterlijk bij de oplevering op
het formulier "melding minderwerk" ingevuld welke materialen en constructies en / of
werkzaamheden als minderwerk zijn overeengekomen, en ondertekend. Op basis van dit
formulier ontvangt de verkrijger van SWK een aanhangsel voor het SWK certificaat, met
daarop de uitsluitingen voor de SWK garantie.
Achter elke optie staat aangegeven welke sluitingsdatum van toepassing is waarop de
optie als ondertekende
opdracht bij de aannemer bekend dient te zijn. Deze datums zijn gerelateerd aan
momenten / fases tijdens de bouw, en gemiddelden voor alle verdiepingen. Er zijn twee
sluitingsdatums, de ruwbouw en de afbouw, en afhankelijk van de optie geldt één van
beiden.
Ruwbouw : week .. : vr. ..-..-'.., en afbouw : week .. : vr. ..-..-..
Op de sluitingsdatums dienen de door de kopers voor opdracht getekende opties bij
de aannemer bekend te zijn.
Indien een verzoek voor één van de onderstaande opties na de bijbehorende
erachter vermelde sluitingsdatum wordt gedaan,
zal de keuze als maatwerk worden behandeld. Daarvoor zal er eerst overlegt
worden, aan de hand van de stand van het werk, of de optie nog kan worden
uitgevoerd, en tegen welke prijs dit kan worden uitgevoerd.

Project
Projectomschrijving
kavel nr.
Naam koper
Tel. nr. koper
Email adres
Datum

: Jazzboog, Fase 10A, Mortier Middelburg
: kavels 1,2,6,7,11,12,16,16,17,18,19,22,23,28,29
:
:
:
:
:

Code

Omschrijving

A

Bouwkundige aanpassingen type M30

A30

Bouwkundige aanpassing e.e.a. conform (optie)tekening, afwerking volgens afwerkstaat.

A30.01

Type Libero
Type M30-01

A30.01.01

Tekening OP20, optie 1.
Uitbouw aan de achtergevel, 1,2 meter diep.

€

15.000,00 Ruw bouw

☐

A30.01.02

Tekening OP21, Optie 2.
Uitbouw aan de achtergevel, 2,4 meter diep.

€

19.500,00 Ruw bouw

☐

A30.01.03

Tekening OP22, optie 3.
Uitbouw aan de achtergevel, uitbouw woonkamer 2,4 meter diep, geïsoleerde bijkeuken.

€

32.500,00 Ruw bouw

☐

A30.01.04

Tekening OP23, optie 4.
Geïsoleerde berging

€

10.205,00 Ruw bouw

☐

A30.01.05

Tekening OP24, optie 5.
Hoofdslaapkamer achterzijde.

€

-355,00 Ruw bouw

☐

A30.01.06

Tekening OP25, optie 6.
Walkinn-closet, slaapkamer 2/3 samenvoegen

€

130,00 Ruw bouw

☐

A30.01.07

Optie 7, zie verkooptekening voor positie.
Extra Velux dakraam, afm. 940x1600 mm

€

1.755,00 Ruw bouw

☐

A30.01.08

Tekening OP25, optie 8.
Extra ensuite badkamer /slaapkamer 2/3 samenvoegen

€

6.250,00 Ruw bouw

☐

A30.02

Type Maesto
Type M30-2

A30.02.01

Tekening OP26, optie 1.
Uitbouw aan de achtergevel, 1,2 meter diep.

€

15.000,00 Ruw bouw

☐

A30.02.02

Tekening OP27, Optie 2.
Uitbouw aan de achtergevel, 2,4 meter diep.

€

19.500,00 Ruw bouw

☐

A30.02.03

Tekening OP28, optie 3.
Uitbouw aan de achtergevel, uitbouw woonkamer 2,4 meter diep, geïsoleerde bijkeuken.

€

30.000,00 Ruw bouw

☐

A30.02.04

Tekening OP27, optie 4.
Vergroten berging 1,5 meter.

€

920,00 Ruw bouw

☐

A30.02.05

Tekening OP29, optie 5.
Geïsoleerde berging

€

9.015,00 Ruw bouw

☐

A30.02.6

Tekening OP30, optie 6.
Slaapkamer 2/3 samenvoegen

€

-500,00 Ruw bouw

☐

A30.02.7

Tekening OP30, optie 7.
Walkin closet

€

470,00 Ruw bouw

☐

A20.02.08

Optie 8, zie verkooptekening voor positie.
Extra Velux dakraam, afm. 940x1600 mm

€

1.755,00 Ruw bouw

☐

A30.02.09

Tekening OP29, optie 9.
Toegang tot keuken

€

3.115,00 Ruw bouw

☐

type M30
prijzen, incl. BTW d.d. 06-06-2018

Prijzen incl. 21% BTW

Prijs

Datum: 06-06-2018

deadline Keuze
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A30.3H

Type Ritornello
Type M30-3H

A30.3H.01

Tekening OP31, optie 1.
Uitbouw aan de achtergevel, 1,2 meter diep.

€

16.000,00 Ruw bouw

☐

A30.3H.02

Tekening OP32, Optie 2.
Uitbouw aan de achtergevel, 2,4 meter diep.

€

21.500,00 Ruw bouw

☐

A30.3H.03

Tekening OP32, optie 3.
Vergroten berging 1,5 meter.

€

920,00 Ruw bouw

☐

A30.3H.04

Optie 4, zie verkooptekening voor positie.
Extra Velux dakraam, afm.. 942x1178mm.

€

1.785,00 Ruw bouw

☐

A30.3T

Type M30-3T

A30.3T.01

Tekening OP33, optie 1.
Uitbouw aan de achtergevel, 1,2 meter diep.

€

17.500,00 Ruw bouw

☐

A30.3T.02

Tekening OP34, optie 2.
Uitbouw aan de achtergevel, 2,4 meter diep.

€

22.500,00 Ruw bouw

☐

A30.3T.03

Tekening OP34, optie 3.
Vergroten berging 1,5 meter.

€

920,00 Ruw bouw

☐

A30.3T.04

Tekening OP35, optie 4
Berging toevoegen aan slaapkamer 3

€

-45,00 Ruw bouw

☐

A30.3T.05

Tekening OP35, optie 5
Slaapkamers 2/3 samenvoegen

€

-260,00 Ruw bouw

☐

A30.3T.05

Tekening OP36, optie 6
Dakkapel voorgevel

€

9.900,00 Ruw bouw

☐

A30.S2

Type Comodo
Type M30-S2

A30.S2.01

Tekening OP37, Optie 1.
Uitbouw aan de achtergevel, 1,5 meter diep.

€

23.000,00 Ruw bouw

☐

A30.S2.02

Tekening OP38, Optie 2.
Inpandige garage en uitbouw 3780mm

€

31.000,00 Ruw bouw

☐

type M30
prijzen, incl. BTW d.d. 06-06-2018

Prijzen incl. 21% BTW

Prijs

Datum: 06-06-2018

deadline Keuze
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F

Elektrische installatie

F10

Wandcontactdozen

type M30
prijzen, incl. BTW d.d. 06-06-2018

Prijs

deadline Keuze

Leveren en aanbrengen van extra wandcontactdoos met randaarde. De elektra-uitbreiding vindt plaats zonder
uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast.
Indien U heeft gekozen voor het verlaagd aanbrengen van de wandcontactdozen in dezelfde ruimte als de extra
wandcontactdoos, dan wordt deze eveneens verlaagd aangebracht (met uitzondering van de wandcontactdozen welke
gecombineerd zitten met een schakelaar).
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.
F10.102

Dubbele wandcontactdoos.

F12

Wandcontactdoos op aparte groep
Leveren, bedraden en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde op een aparte groep 1 x
230V - 16A.
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.

F12.100

Wandcontactdoos gebruik door klant te bepalen, in bestaande leiding.

€

225,00

Afbouw

☐

F12.200

Wandcontactdoos gebruik door klant te bepalen, inclusief buisaanleg, max 8 groepen

€

330,00 Ruwbouw

☐

F15

Lichtpunten
Aanbrengen van extra lichtaansluitpunt, exclusief armatuur (tenzij nadrukkelijk anders vermeld).
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.
Let wel! Maatvoering van de plafondlichtpunten kan in de praktijk afwijken van de maten aangegeven op tekening. Dit
heeft te maken met het productiesysteem in de fabriek van de leverancier.

F15.100

Wandlichtpunt inclusief schakelaar.

€

210,00 Ruwbouw

☐

F15.101

Wandlichtpunt op bestaande schakelaar.

€

185,00 Ruwbouw

☐

F15.115

Plafondlichtpunt inclusief schakelaar (vóór vloer gereed is).

€

210,00 Ruwbouw

☐

F15.116

Plafondlichtpunt op reeds aanwezige schakelaar (vóór vloer gereed is).

€

115,00 Ruwbouw

☐

F15.117

Levering en montage spotbox in vloer (excl. aangietenspotbox

€

250,00 Ruwbouw

☐

F15.118

Extra plafond lichtpunt op enkelpolige schakeling t.b.v. inbouwspots

€

250,00 Ruwbouw

☐

F20

Schakelaar

F20.101

lichtpunt op twee wisselschakelaars (ipv één enkelpolige schakelaar).

€

140,00 Ruwbouw

☐

F20.112

Universele dimmer tot 400watt ipv enkelpolige schakelaar.

€

150,00

Afbouw

☐

F20.113

Bewegingsmelder ipv schakelaar.

€

190,00 Ruwbouw

☐

F20.300

Schakeldraad in een bestaande wandcontactdoos, inclusief schakelaar.

€

190,00 Ruwbouw

☐

F20.302

Extra geschakelde wandcontactdoos.

€

200,00 Ruwbouw

☐

Prijzen incl. 21% BTW

€

Datum: 06-06-2018

200,00 Ruwbouw

☐
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F30

Telecom en audio installatie

F30.100

loze leiding bedraden en afmonteren met data-aansluitpunt (RJ45 Cat5e)

€

130,00

Afbouw

☐

F30.101

loze leiding bedraden en afmonteren met data-aansluitpunt (RJ45 Cat6e)

€

150,00

Afbouw

☐

F30.105

loze leiding bedraden en afmonteren met CAl-aansluitpunt.

€

130,00

Afbouw

☐

type M30
prijzen, incl. BTW d.d. 06-06-2018

Prijs

deadline Keuze

Bestaande uit contactdoos en centraalplaatje voor Coax antenne
aansluiting en TV stekker (female) in meterkast.
F30.400

loze sterleiding ten behoeve van audio-installaGe (luidsprekers).
Totaalprijs voor één beginpunt en vier eindpunten, inclusief trekdraad.

€

515,00 Ruwbouw

☐

F30.401

Extra eindpunt in sterleiding, inclusief trekdraad.

€

130,00 Ruwbouw

☐

F35

Loze leidingen
leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit meterkast eindigend in een doos.
Deze uitbreidingvindt plaats zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast.
Alle loze leidingen zijn voorzien van een trekdraad.
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.

F35.100

loze leiding gebruik door klant te bepalen.

€

180,00 Ruwbouw

☐

F35.110

loze leiding I kabelgoot, tbv scartkabel.
Hoogte beginpunt 300mm, hoogte eindpunt 1500mm boven vloer.

€

305,00 Ruwbouw

☐

F40

Verplaatsen aansluitpunten
Verplaatsingen van de standaard aansluitpunten in de keuken en badkamer worden niet aan u doorberekend,
onder voorwaarde dat opdracht vóór de gestelde deadline in bezit is bij uw verkoopbegeleider.
Overige verplaatsingen in de elektrische installatie van uw woning worden aan u doorberekend via
onderstaande opgave.
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.
let wel! Maatvoering van de plafondlichtpunten kan in de praktijk afwijken van de maten aangegeven op
tekening. Dit heeft te maken met het productiesysteem in de fabriek van de leverancier.

F40.050

Verplaatsen één aansluitpunt.

€

105,00 Ruwbouw

☐

F40.051

Verplaatsen vier of meer aansluitpunten.

€

270,00 Ruwbouw

☐

F50

Buiten wandcontactdozen
Leveren en aanbrengen van extra inbouw wandcontactdoos met randaarde en spatwaterdichte deksel op
buitengevel. De elektra-uitbreiding vindt plaats zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast.
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.

F50.100

Enkele wandcontactdoos.

€

250,00 Ruwbouw

☐

F50.101

Dubbele wandcontactdoos, horizontaal geplaatst.

€

275,00 Ruwbouw

☐

F55

Buitenverlichting
Aanbrengen van (extra) buitenlichtpunt, exclusief armatuur (tenzij nadrukkelijk anders vermeld). Voorzien
van randaarde en aangesloten op standaard schakelmateriaal. Plaats in overleg met verkoopbegeleider en
conform tekening. Prijs per stuk.

F55.100

Buitenlichtpunt inclusief enkelpolige schakelaar.

€

280,00 Ruwbouw

☐

F55.101

Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar.

€

185,00 Ruwbouw

☐

Prijzen incl. 21% BTW

Datum: 06-06-2018
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F60

Tuinverlichting
Leveren en aanbrengen van compleet bedraad aansluitpunt ten behoeve van tuinverlichting inclusief
controleschakelaar in woning. Eventuele tuinverlichting kan in een later stadium door de klant op de doos
worden aangesloten.

F60.100

Koppeldoos in gevel en kabel tot gevel incl. 15m kabel op rol.

type M30
prijzen, incl. BTW d.d. 06-06-2018

Prijs

deadline Keuze

Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.
€

375,00 Ruwbouw

☐

F70

Aanpassen meterkast

F70.100

Extra aardlekschakelaar in meterkast.

€

305,00 Ruwbouw

☐

F70.110

Aanpassen meterkast van 1 naar 3 fasen.

€

495,00 Ruwbouw

☐

F70.150

Loze reserve groep (1x230V) in meterkast voor toekomstig gebruik.

€

70,00 Ruwbouw

☐

H

Verwarmingsinstallatie

H10

Verplaatsen verwarmingselement
Verplaatsingen van de (standaard) radiator(en) in de badkamer worden niet aan u doorberekend,
onder voorwaarde dat opdracht vóór de gestelde deadline in bezit is bij uw verkoopbegeleider.
Overige verplaatsingen van de radiatoren van uw woning worden aan u doorberekend via onderstaande opgave.
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening.

H10.100

Verplaatsen radiator in dezelfde ruimte.

H20

Wijziging cv ketel
Leveren en aanbrengen van andere ketel en/of ketel-boiler combinatie, in plaats van basis cv-ketel, volgens
de hieronder aangegeven specificatie(s).

€

180,00 Ruwbouw

☐

CW-waarde: Comfort Warmwater, dit is een keur voor toestellen met een warmwatervoorziening ingedeeld in
klassen. Hoe hoger de CW-waarde, hoe hoger het warmtapwater-comfort. In de praktijk betekend dit dat er bij
een hogere CW-waarde op meer tappunten tegelijk warmwater afgetapt kan worden zonder een verschil in
warmte te voelen. Bij het plaatsen van een bad is een minimale CW-waarde van 4 noodzakelijk.Bij het plaatsen

H2.100

van een bad is een minimale CW-waarde van 4 noodzakelijk.
CW 3 levert ca. 6,2 liter water van 60 graden per minuut.
CW 4 levert ca. 7,5 liter water van 60 graden per minuut.
CW 5 levert ca. 9 liter water van 60 graden per minuut.
Combiketel comfort waarde 5 in plaats van 4, aIankelijk van merk vanaf prijs.

€

475,00

Afbouw

☐

Ruwbouw

☐

L

loodgietersinstallatie

L10

Buitenkraan
Leveren, aanbrengen en aansluiten van koudwater buitenkraan met stop-/en aftapmogelijkheid (afsluiter in
meterkast), slangwartel en gevelkom.
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.

L10.100

Buitenkraan aan achtergevel.

n.v.t.

L10.105

Vorstvrije buitenkraan aan achtergevel.

€

530,00 Ruwbouw

☐

l20

Schrobputje
Leveren en aanbrengen van schrobputje.
Plaats in overleg met verkoopbegeleider en conform tekening. Prijs per stuk.

L20.120

Schrobputje nabij gekozen buitenkraan.
Opmerking: Op hoogte brengen door koper i.v.m. ontbrekende bestraGng

€

375,00 Ruwbouw

☐

Prijzen incl. 21% BTW
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M

Sanitair

M10

Basis sanitair
Leveren en aanbrengen standaard sanitair volgens onderstaande specificaties.

M10.01

Sanitair toilet, conform verkoopstukken, laten vervallen

prijs op aanvraag Ruwbouw

☐

M10.02

Sanitair badkamer, conform verkoopstukken, laten vervallen

prijs op aanvraag Ruwbouw

☐

M10.10

Wijziging sanitair via offerte showroomtraject Logus Vlissingen

volgens offerte

Ruwbouw

☐

R

Keukens

R95.100

Verplaatsen afzuigkap

volgens offerte

Ruwbouw

☐

R95.200

Wijziging naar kookeiland

volgens offerte

Ruwbouw

☐

S

Tegelwerk

S10

Basis tegels
leveren en aanbrengen wand en vloertegels.
( volgens keuze keuze pakket.)

S10.01

Tegelwerk toilet, conform verkoopstukken, laten vervallen

prijs op aanvraag Ruwbouw

☐

S10.02

Tegelwerk badkamer, conform verkoopstukken, laten vervallen

prijs op aanvraag Ruwbouw

☐

S20

Luxere tegels
Wijziging tegels via offerte showroomtraject Logus Vlissingen

volgens offerte

Ruwbouw

☐

Afbouw

☐

type M30
prijzen, incl. BTW d.d. 06-06-2018

Prijs

deadline Keuze

T

Bouwkundige afwerking

T50

Binnendeuren
Leveren en aanbrengen van stijldeur(en) conform onderstaande specificaties, in plaats van de standaard
Stijldeuren met glasopening worden standaard voorzien van veiligheidsglas.
Kleurverschil tussen kozijn en deur zijn in verband met materiaal verschillen niet uitgesloten.

T50.000

Keuze in overleg met aannemer

T55

Binnendeurkozijnen
Kleurverschil tussen kozijn en deur zijn in verband met materiaal verschillen niet uitgesloten.

T55.100

Verplaatsen van binnendeurkozijn inclusief toebehoren.
(exclusief elektra punten)

€

T55.105

Wijzigen draairichting binnendeur.
(exclusief elektra punten)

€

T57

Sectionaaldeur
Kanteldeur vervangen door geïsoleerde sectionaaldeur, conform het overzicht materialen
en kleuren.

T57.100

Handbediend

T57.200

Elektrisch bediend, Elektrische aandrijving is suprametic E.
Met handzender, geïntregeerde verlichting, drukknop in de garage, geen
buitenhandgreep.
Incl. extra wandcontact doos.

Prijzen incl. 21% BTW

info

Datum: 06-06-2018

150,00 Ruwbouw
80,00

☐

Afbouw

☐

€

1.900,00 Ruwbouw

☐

€

2.775,00 Ruwbouw

☐
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U

Trappen

U10

Open trap

U10.10

Open vurenhouten trap wijziging naar hardhoutsoort, sapeli mahonie uitvoering.
de trap incl. leuningen en traphekken worden uitgevoerd in hardhout,
de trap, muurleuningen en traphekken worden blank gelakt

€

4.250,00

Afbouw

☐

U20
U20.10

Dichte trap
Dichte vurenhouten trap wijziging naar hardhoutsoort, sapeli mahonie uitvoering.
de trap incl. leuningen en traphekken worden uitgevoerd in hardhout,
de trap, muurleuningen en traphekken worden blank gelakt

€

4.240,00

Afbouw

☐

U30

Slijtstrips in hardhouten traptreden
Treden voorzien van 1x slijtstrip in pPVC van 8x12 mm als T model kleur zwart
doorlopend, prijs per trap

€

185,00

Afbouw

☐

prijs op aanvraag

ruwbouw

☐

type M30
prijzen, incl. BTW d.d. 06-06-2018

Prijs

V

Gasloos

V10

Gasloos, Epc=0, gebouw gebonden gebruik energie neutraal.

Prijzen incl. 21% BTW

Datum: 06-06-2018

deadline Keuze
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