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Optie

Omschrijving

Keuze

Aantal

Verkoopprijs
incl. btw

Totaal

---------

1.250,00

-------------

---------

250,00

-------------

---------

2.500,00

-------------

---------

0,00

-------------

---------

1.650,00

-------------

---------

0,00

-------------

---------

1.600,00

-------------

Uiterlijke wijzigingen

1.200

wijzigingen buitenkozijnen
Het wijzigen van een schuifpui naar een dubbele
tuindeur.
Het tuindeurkozijn heeft dezelfde maat als de schuifpui.
De deuren worden voorzien van de nodige
ventilatieroosters en hang en sluitwerk,
Indelingsvarianten

4.110

4.120

begane grond
Het smaller maken van de technische ruimte met circa
500mm.
inclusief het verplaatsen van 2 lichtschakelaars en 1
wandcontactdoos.
Het kozijn blijft gehandhaafd op dezelfde plek.
Het maken van een slaapkamer en overloop op de
eerste verdieping.
De overloop wordt voorzien van een plafondlichtpunt op
schakelaar.
De slaapkamer en woonkamer krijgen geen extra
elektrische voorzieningen.
Keuken

5.000

5.100

keuken
De keukeninstallatie conform de verkooptekening en
de technische omschrijving uitvoeren.
Het maken van een opstelplaats voor een pantry op
de eerste verdieping.
Hierbij worden er een koud en warmwatervoorziening, 2
dubbele wandcontactdozen
en een rioolafvoer aangebracht conform optietekening.
Deze optie kan alleen in combinatie met optie 4.110 in
verband met de positie
van het gevelkozijn.
Sanitair

6.000

6.001

badkamer 1.1
Badkamer en toilet conform de verkooptekening en
de technische omschrijving uitvoeren
in de "Gewoon!Goed" stijl.
Badkamer en technische ruimte op de verdiepingen
wisselen.
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Aantal

Verkoopprijs
incl. btw

Totaal

De basisbadkamer verbreden in de "Gewoon!Goed"
stijl,
inclusief een extra toeslag van de bijbehorende
tegelwerkzaamheden.
Het lichtpunt wordt gecentreerd in de ruimte
aangebracht.
Teruggave van standaard badkamer en toilet bij
showroomtraject Raab Karcher
Het toilet en badkamertraject wordt doorlopen via de
showroom van Raab Karcher.
De uitvoering hiervan vindt plaats voor oplevering van uw
woning.

---------

1.100,00

-------------

---------

-4.500,00

-------------

6.110

De badkamer en toiletruimte casco opleveren.
Hierbij vervalt het leveren en aanbrengen van:
- tegelwerk-/kitwerkzaamheden,
- de badkamer-/toiletdorpels,
- de afwerkvloer in de badkamer,
- verwarmingselementen (radiator en/of optionele
vloerverwarming),
- sanitair en kranen,
De casco badkamer/toilet wordt opgeleverd met
afgedopt leidingwerk op de
standaard plek van de basisbadkamer. Het plafond wordt
wel afgewerkt conform de
basisafwerking (spuitwerk). De elektrische installatie wordt
op de standaard
plek aangebracht en afgemonteerd met het
schakelmateriaal. De badkamer wordt
door derden na oplevering in uw woning aangebracht en
afgemonteerd.
Hierbij vervalt de de garantieregeling via Woningborg.
Noot 1: Vloerverwarming is geen optie bij het aanbrengen
van het leidingwerk
voor uw casco badkamer

---------

-4.000,00

-------------

6.111

De basisbadkamer casco verbreden met circa 400mm
Het lichtpunt wordt gecentreerd in de ruimte
aangebracht.

---------

850,00

-------------

6.120

Engineeringskosten badkamertraject Raab Karcher
Indien u het showroomtraject van Raab Karcher heeft
doorlopen en u maakt geen

---------

150,00

-------------

Optie

Omschrijving

Keuze

De badkamer wordt op de eerste verdieping gesitueerd,
de
technische ruimte op de tweede verdieping.
6.010

6.100
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Keuze

Aantal

Verkoopprijs
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gebruik van deze offerte, dan wordt u een bedrag van €
150,= tgv
showroomprocedure doorbelast. Uw badkamer wordt
casco opgeleverd.
6.236

Het aanbrengen van een bad "Gewoon!goed" type
O'novo 1800x800 wit.
inclusief Hansgrohe badmengkraan en badset jet porter
S.
Deze optie kan alleen in combinatie met de optie voor het
vergroten van de badkamer.
Deze optie is inclusief het maken van een borstwering
voorlangs
het gevelkozijn, het vervallen van de draaifuncie van het
badkamerraam,
(alleen kiepstand) en doorvalveilig en letselwerende
beglazing.

---------

2.395,00

-------------

6.237

Het aanbrengen van een bad "Thuis" type
Architectura 1800x800 wit.
inclusief Hansgrohe badmengkraan en badset jet porter
S.
Deze optie kan alleen in combinatie met de optie voor het
vergroten van de badkamer.
Deze optie is inclusief het maken van een borstwering
voorlangs
het gevelkozijn, het vervallen van de draaifuncie van het
badkamerraam,
(alleen kiepstand) en doorvalveilig en letselwerende
beglazing.

---------

2.595,00

-------------

6.238

Het aanbrengen van een bad "Carrière" type Subway
2.0 1800x800 wit.
inclusief Hansgrohe badmengkraan en badset jet porter
S.
Deze optie kan alleen in combinatie met de optie voor het
vergroten van de badkamer.
Deze optie is inclusief het maken van een borstwering
voorlangs
het gevelkozijn, het vervallen van de draaifuncie van het
badkamerraam,
(alleen kiepstand) en doorvalveilig en letselwerende
beglazing.

---------

2.795,00

-------------

---------

0,00

-------------

Tegelwerk

7.300

badkamer 1.1
Het wijzigen van de standaard glanzende witte
wandtegel naar een mat witte wandtegel.
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Het wijzigen van de standaard glanzende witte
wandtegel naar een creme witte wandtegel.

---------

0,00

-------------

Het wijzigen van de standaard antraciete vloertegel
met grijze spikkel naar een grijze vloertegel
met een donkere spikkel.

---------

0,00

-------------

Optie

Omschrijving

7.310

7.320

Keuze

