Koperskeuzelijst standaard meer- en minderwerk
Project
Projectnr.
Datum

:
:
:

Type

:

Mozartweg, Amersfoort
20152613
12-4-2018
Appartement
Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Bouwkundig
10100 Lifestyle variant 1

€

-

€

620,00

€

-370,00

€

60,00

€

-

€

815,00

€

1.780,00

€

-

- het vervallen van slaapkamer 3 en het vergroten van de woonkamer/keuken, standaard
keukeninstallaties worden verplaatst en één deur+kozijn blijft gehandhaafd.
- type Wolfgang en Largo.

10110 Lifestyle variant 2
- het vervallen van slaapkamer 3 en de standaard keukeninstallaties verplaatsen naar
slaapkamer 3 t.b.v. een aparte keukenruimte.
- type Wolfgang, Largo, Allegretto, Adagio en Allegro

10120 Lifestyle variant 3
- het vervallen van slaapkamer 3 en het vergroten van de woonkamer/keuken, standaard
keukeninstallaties worden verplaatst en één deur+kozijn blijft gehandhaafd.
- type Allegretto, Adagio en Allegro.

10210 Wijzigen draairichting binnendeur
- exclusief verplaatsen elektrische installaties

10600 Optiepakket binnendeuren Svedex
- u kunt een keuze maken uit diverse opties voor de binnendeurkozijnen- en deuren.
Hiervoor gebruikt u een speciaal ingerichte website van de leverancier.
Nadere informatie volgt.

10700 Screens leveren en monteren t.p.v. ramen
- doek aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de
zijgeleiding geleid wordt en hierdoor strak blijft;
- gepolyvinyliseerd glasvezeldoek in RAL 7016;
- behuizing en profielen in kleur van het kozijn;
- onderhoudscontract mogelijk bij de leverancier;
- i.c.m. elektrische bediening optie 70900.

10710 Screens leveren en monteren t.p.v. schuifpui
- doek aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de
zijgeleiding geleid wordt en hierdoor strak blijft;
- gepolyvinyliseerd glasvezeldoek in RAL 7016;
- behuizing en profielen in kleur van het kozijn;
- onderhoudscontract mogelijk bij de leverancier;
- i.c.m. elektrische bediening optie 70900 en 70910.

10720 Leveren en monteren beglazing zijkant balkon
- prijs op aanvraag
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Keuken
47100 Keuken

€

-

€

80,00

€

220,00

€

145,00

€

60,00

€

100,00

- Indien u tijdig via uw eigen keukenleverancier een duidelijke installatietekening aanlevert, is
het mogelijk dat alle verplaatsingen en extra aansluitingen voor oplevering gerealiseerd
worden.De verplaatsingen van de standaard aansluitingen zijn kosteloos en de aanvullingen
worden verrekend tegen onderstaande tarieven. E.e.a. na schriftelijke goedkeuring
opgegeven extra kosten. Opmerking: er wordt een coördinatievergoeding van €100,00 incl.
BTW opgenomen in deze offerte.
- extra enkele wandcontactdoos
- extra dubbele wandcontactdoos
- extra enkele geschakelde wandcontactdoos
- extra wandcontactdoos op aparte groep
- loze leiding kooktoestel bedraden op aparte groep
230V/16A (Perilex aansluiting)
- kraan en afvoer voor vaatwasmachine

€120,00
€140,00
€210,00
€280,00
€340,00
€140,00

Werktuigbouwkundige installatie
50100 Het aanbrengen van een extra afvoer t.b.v. droger
- aangesloten op de afvoer van de wasmachine ter plaatse van opstelplaats wasmachine
(excl. wandcontactdoos op aparte groep)

Verwarmingsinstallatie
60120 Verzwaren CV ketel
- upgrade naar CW5 ketel i.p.v. CW4

Ventilatie- en luchtbehandeling
61100 Extra RF-afstandsbediening
- de aansturing van de mechanische ventilatie gebeurt door middel van een
woonhuisventilator met vochtsensor en CO2 bedieningssensor.
Deze sensoren meten de luchtkwaliteit en vochtgehalte en zorgt dat de verversing verhoogd
wordt op het moment dat dit nodig is. Uiteraard kunt u het systeem hoger zetten op het
moment dat u dat wenst.

Elektrotechnische installatie
70050 Verplaatsen van een elektrische voorziening
- zoals een lichtpunt, wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding
- verplaatsingen alleen in dezelfde ruimte toegestaan.

70100 Aanbrengen loze leiding
- loze leiding vanuit meterkast naar een nader te bepalen plaats
- leiding 19 mm dik, voorzien van controledraad
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Elektrotechnische installatie
70200 Loze leiding uitvoeren als bedrade CAI-leiding

€

125,00

€

215,00

70400 Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep

€

140,00

70410 Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep

€

120,00

70420 Extra enkele wandcontactdoos naast schakelaar

€

45,00

€

210,00

€

130,00

€

280,00

70600 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

€

200,00

70610 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

€

160,00

70620 Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar

€

180,00

€

125,00

€

185,00

€

185,00

- bedraden van een standaard loze leiding ten behoeve van CAI-aansluiting, inclusief CAI
wandcontactdoos.
De bedrading wordt met overlengte gemonteerd in de meterkast, excl. splitters en
versterkers, in meterkast niet afgemonteerd of aangesloten.

70300 Loze leiding uitvoeren als bedrade UTP CAT6
- bedraden van een standaard loze leiding ten behoeve van een internetaansluting, inclusief
afmontage met 1x RJ45.
De bedrading wordt met overlengte gemonteerd in de meterkast, excl. splitters en
versterkers, in meterkast niet afgemonteerd of aangesloten.

- naast bestaande schakelaar onder één afdekplaat

70440 Geschakelde wandcontactdoos
- het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, op een bestaande meterkastgroep,
geschakeld met een enkelpolige schakelaar

70450 Gehele appartement voorzien van duodozen
- gehele appartement voorzien van duodozen (horizontaal) in plaats van verticale compact
dozen.

70500 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep(230V)
- bijvoorbeeld t.b.v. droger

- wandlichtpunt standaard op 2,1 meter hoog

70700 Schakelaar wijzigen in wisselschakelaar
- er komt een 2e wisselschakelaar bij op een door u aan te geven plaats

70710 Dimmer i.p.v. enkele schakelaar
- een enkele schakelaar wijzigen in een LED (draai)dimmer (tussen 2-100VA)

70800 Enkel spatwaterdichte wandcontactdoos op gevel
- ca. 400 mm +vloer

3 van 4

Koperskeuzelijst standaard meer- en minderwerk
Project
Projectnr.
Datum

:
:
:

Type

:

Mozartweg, Amersfoort
20152613
12-4-2018
Appartement
Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Elektrotechnische installatie
70900 Zonwering aansluiting

€

195,00

€

100,00

€

-

€

-

- het aanbrengen van een voedingspunt met jaloezieschakelaar en het aanbrengen van een
loze leiding naar buiten vanaf de schakelaar.
- positie dient duidelijk gemaatvoerd op de optietekening aangegeven te worden.
- maximaal 2 naast elkaar gelegen aparte schermen op 1 schakelaar te bedienen.

70910 Zonwering aansluiting (2e loze leiding)
- i.c.m. optie 70900

Overige
99300 Sanitair
Sanitair overeenkomstig opdrachtbevestiging showroom
nr. ..... d.d. ....
Versan B.V.
Kamperzeedijk 107
8281 PD Genemuiden
U wordt benaderd voor een afspraak.

99400 Tegelwerk
Tegelwerk overeenkomstig opdrachtbevestiging showroom
nr. ..... d.d. ....
Versan B.V.
Kamperzeedijk 107
8281 PD Genemuiden
U wordt benaderd voor een afspraak.
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