
1001 Aanpassen leidingwerk keuken via projectshowroom N.t.b.

 Het aanpassen van het leidingwerk conform de door de projectshowroom (van Wanrooij) aangeleverde
keukentekening. U schaft uw keuken aan via de projectshowroom en ontvangt van de showroom een
meerwerk opgave voor de aanpassingen/ toevoegingen aan het leidingwerk. Wij ontvangen de benodigde
stukken van de projectshowroom, u hoeft hier verder niets aan te doen.

de aanschafkosten voldoet u rechtstreeks aan de showroom;
het standaard aanwezige leidingwerk wordt kosteloos verplaatst binnen de op de 0-tekening
aangegeven keukenzone;
de keuken wordt na de oplevering geplaatst.

1002 Aanpassen leidingwerk keuken via externe showroom N.t.b.

 Indien u bij de projectshowroom niet slaagt, kunt u uw keuken bij een showroom naar keuze uitzoeken. Wij
verleggen dan het leidingwerk conform de door u aangeleverde keukentekening. Voor het controleren,
technisch beoordelen, verplaatsen van alle standaard aansluitingen binnen de op de 0-tekening aangegeven
keukenzone en verwerken van de keukentekening van een externe showroom worden coördinatiekosten à €
500,- in rekening gebracht.
Nadat wij een "goede" keukentekening van u hebben ontvangen, ontvangt u van ons een meerwerk opgave
voor de aanpassingen/ toevoegingen aan het leidingwerk. De keuken wordt na de oplevering geplaatst.

Eisen aan een "goede" keukentekening

een plattegrond met de positie van de keuken in de ruimte;
kookeilanden / vrijstaande gedeelten zijn gemaatvoerd vanuit een vaste wand;
voorzien van uw bouwnummer;
voorzien van de projectnaam: Oak - Eindhoven;
elk installatieonderdeel is gemaatvoerd vanuit een vaste wand;
elk installatieonderdeel is gemaatvoerd met een hoogtemaat;
er is een overzicht bijgevoegd met de aansluitwaarden van de elektrische onderdelen/ de
aansluitwaarde van de elektrische onderdelen zijn weergegeven op tekening;
het standaard elektra conform de 0-tekening dient minimaal ingetekend te zijn zelfs als de
elektrapunten niet gebruikt worden.

1003 Standaard keukenaansluitingen N.v.t.

 De aansluitpunten van de keuken worden op de standaard positie conform de 0-tekening d.d. DATUM van
van Wanrooij afgedopt.

1005a Verplaatsen alle keukenaansluitingen excl. MV-punten € 750,00

 Het verplaatsen van de keukenaansluitingen naar het middengedeelte van de woning. Enkel de aansluitingen
vermeld op de 0-tekening van de keukenshowroom, behorend bij de keuken worden verplaatst. Eventuele
elektra aansluitingen op de nieuwe positie van de keuken worden verplaatst conform de optietekening. De
mechanische ventilatie punten worden niet verplaatst. E.e.a. conform de optietekening.

Alleen van toepassing op type Forest 1 en 2, Woodland 1, 2, 3 en 4 
Niet van toepassing op bouwnummer 31 en 39

1000 Keuken

Wijzigingen aan de keuken
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110 Voorbereiding oplaadpunt elektrische auto aangrenzende parkeerplaats € 200,00

 Aanleggen van een mantelbuis met een diameter van ca. 5cm van de meterkast naar de toegewezen
parkeerplaats voor de auto. Alleen van toepassing op parkeerplaatsen welke direct aan de woning grenzen.
De mantelbuis is een loze leiding welke u na de oplevering als doorvoer van kabels kunt gebruiken. Door de
grote diversiteit in oplaadpunten t.b.v. elektrische auto's kunnen wij enkel de voorbereiding voor de aansluiting
aanbieden. Het bedraden van de mantelbuis en aansluiten van het laadpunt kunt u na de oplevering door uw
laadpunt leverancier laten uitvoeren. 

Alleen van toepassing op bouwnummer 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 44. Indien u verzekerd wilt zijn van voldoende aansluitmogelijkheden in de
meterkast kiest u tevens voor de optie: uitbreiding meterkast.

110a Voorbereiding oplaadpunt elektrische auto verder liggende parkeerplaats € 800,00

 Aanleggen van een mantelbuis met een diameter van ca. 5cm van de meterkast naar de parkeerplaats voor
de auto. Alleen van toepassing op parkeerplaatsen welke verder van de woning af liggen. De mantelbuis is
een loze leiding welke u na de oplevering als doorvoer van kabels kunt gebruiken. Door de grote diversiteit in
oplaadpunten t.b.v. elektrische auto's kunnen wij enkel de voorbereiding voor de aansluiting aanbieden. Het
bedraden van de mantelbuis en aansluiten van het laadpunt kunt u na de oplevering door uw laadpunt
leverancier laten uitvoeren. 

Alleen van toepassing op bouwnummer 3, 4, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45. Indien u
verzekerd wilt zijn van voldoende aansluitmogelijkheden in de meterkast kiest u tevens voor de optie:
uitbreiding meterkast.

100 Bouwkundige aanpassingen aan het casco

Bouwkundige aanpassingen aan het casco van de woning
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1108 Afwijkende vensterbanken type Toscana € 150,00

 

 De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen door marmercomposiet vensterbanken type
"Toscana". De basiskleur is beige met een lichtbruine, witte grofkorrelige look. De vensterbanken zijn ca. 2cm
dik en worden aangebracht conform de verkooptekeningen.

1108a Afwijkende vensterbanken type Bianco C € 250,00

 

 De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen door marmercomposiet vensterbanken type
"Bianco C". De basiskleur is wit met een grijze fijnkorrelige look. De vensterbanken zijn ca. 2cm dik en worden
aangebracht conform de verkooptekeningen.

1108b Afwijkende vensterbanken type Titano € 250,00

 

 De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen door marmercomposiet vensterbanken type
"Titano". De basiskleur is licht grijs met gespikkelde look. De vensterbanken zijn ca. 2cm dik en worden
aangebracht conform de verkooptekeningen.

1108c Afwijkende vensterbanken type Hardsteen look € 375,00

 

 De standaard vensterbanken in de gehele woning vervangen door marmercomposiet vensterbanken type
"Hardsteen look". De basiskleur is zwart met een witte, grijze fijnkorrelige (Belgisch hardsteen) look. De
vensterbanken zijn ca. 2cm dik en worden aangebracht conform de verkooptekeningen.

1100 Afwerking

Wijzigingen aan de afwerking
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1202 Wijzigen draairichting binnendeur excl. elektra € 65,00

 

 Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur in een lichte scheidingswand. Exclusief verplaatsing
van elektra.  **

1204 Standaard binnendeuren, kozijnen en beslag N.v.t.

 Standaard binnendeuren, kozijnen en beslag leveren en aanbrengen conform de technische omschrijving.
Besteloverzicht Berkvens d.d. DATUM

 

1205 Afwijkende binnendeuren, kozijnen en beslag Offerte

 Afwijkende binnendeuren, kozijnen en beslag leveren en aanbrengen het besteloverzicht van Berkvens d.d.
DATUM

1200 Binnendeuren

Wijzigingen aan de binnendeuren
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2001 Optietekening N.v.t.

 

2002 Aanvullende maatregelen ivm gestelde normen N.v.t.

 Uw woning is een duurzame woning die voldoet aan de laatste gestelde normen en wettelijke eisen zoals
bijvoorbeeld de BENG. Door opties te combineren en bijvoorbeeld het oppervlakte van de woning of van
gevelopeningen te vergroten, kan het voorkomen dat uw woning hier niet meer aan voldoet. Wij kunnen dit
pas beoordelen wanneer uw meerwerk keuzes definitief zijn.
Blijkt dit het geval, dan moeten aanvullende maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan: het toevoegen
van extra zonnepanelen, het aanpassen van de capaciteit van de warmtepomp etc.. Blijkt dit voor uw woning
noodzakelijk, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat extra maatregelen getroffen
worden, dan wordt u in de gelegenheid gesteld de combinatie van opties aan te passen ofwel tegen meerprijs
extra maatregelen te treffen zodat de woning voldoet aan de gestelde eisen.

2000 Overig
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301 Toevoegen screen bij een klein raam € 515,00

 Aanbrengen van een screen t.p.v. een klein raam. Afmeting van een klein raam is tussen 50 en 100cm
breed. De screen wordt handbediend uitgevoerd. Uitvoering conform de standaard aanwezige screens. Een
afwijkende keuze is niet mogelijk.

301a Toepassen van een screen bij een middelgroot raam € 635,00

 Aanbrengen van een screen t.p.v. een middelgroot raam. Afmeting van een middelgroot raam is tussen 100 en
150cm breed. De screen wordt handbediend uitgevoerd. Uitvoering conform de standaard aanwezige
screens. Een afwijkende keuze is niet mogelijk.

301b Toepassen van een screen bij een groot raam € 880,00

 Aanbrengen van een screen t.p.v. een groot raam. Afmeting van een groot raam is groter dan 150cm
breed. De screen wordt handbediend uitgevoerd. Uitvoering conform de standaard aanwezige screens. Een
afwijkende keuze is niet mogelijk.

302 Upgraden handbediende screen naar elektrische bediende screen € 175,00

 Het upgraden van een handbediende screens naar een elektrisch bediende screen. De screen kan door
middel van een los geleverde afstandsbediening bediend worden. Per vertrek waar screens in de gevel
worden aangebracht, wordt één afstandsbediening geleverd. Prijs per screen.

300 Bouwkundige aanpassingen aan gevels

Bouwkundige aanpassingen aan gevels
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401 Trapkast € 1.445,00

 Realiseren van een trapkast onder de trap van de begane grond naar de 1e verdieping. Er wordt een
plafondhoge wand met standaard binnendeur en kozijn, voorzien van een loopslot geplaatst. In de trapkast
wordt een wandlichtpunt met schakelaar en een enkele wandcontactdoos (gelijke hoogte met schakelaar)
geplaatst. De onderzijde van de trap is voorzien van grondverf. De schakelaar wordt op de standaard hoogte
conform technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.

Alleen van toepassing op type Canopy en Roots.

408 Separaat toilet op 2e verdieping € 2.820,00

 Ruimte 2.05 (2.04 bij Woodland 2) op de tweede verdieping wordt uitgevoerd als separaat toilet. Het toilet
wordt voorzien van een standaard binnendeur met vrij- en bezetslot. Er komt een punt voor mechanische
afzuiging en de benodigde afvoer en koudwater. Het toilet wordt afgewerkt met tegelwerk en sanitair conform
de technische omschrijving. Tegelwerk op standaard hoogte conform technische omschrijving. Het toilet in de
badkamer vervalt. Uitvoering conform optietekening.

In de showroom kunt u alternatieve keuzes maken voor sanitair en tegelwerk. Alleen van toepassing op type
Forest en Woodland.

410 Extra verblijfsruimte en badkamer op begane grond € 14.510,00

 Toevoegen van een verblijfsruimte en badkamer op de begane grond. De installaties zoals verwarming,
ventilatie en elektra worden aangepast conform de optietekening. De tweede badkamer wordt voorzien van
standaard sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving. Tegelwerk op standaard hoogte conform
technische omschrijving. In de gang wordt een verlaagd plafond gemaakt. Uitvoering conform optietekening.

In de showroom kunt u alternatieve keuzes maken voor sanitair en tegelwerk. Alleen van toepassing op type
Roots 2.

411-w123 Alternatieve indeling BG: berging, technische ruimte en verblijfsruimte € 6.860,00

 Begane grond indelen met een berging, technische ruimte en een extra verblijfsruimte. De installaties zoals
verwarming, ventilatie en elektra worden aangepast conform de optietekening. In de gang wordt een verlaagd
plafond gemaakt. Uitvoering conform optietekening.

Alleen van toepassing op type Woodland 1tm3.

411-w4f12 Alternatieve indeling BG: berging en grote onbenoemde ruimte € 3.540,00

 Begane grond indelen met een berging en een grote onbenoemde ruimte. De installaties zoals verwarming,
ventilatie en elektra worden aangepast conform de optietekening. Vanaf de opstelplaats van de wasmachine
en droger wordt het ventilatiekanaal t.b.v. het ventilatiepunt in de berging opbouw tegen het plafond
aangebracht. Uitvoering conform optietekening.

Een onbenoemde ruimte is een ruimte waarin niet wordt voldaan aan de eisen voor een verblijfsruimte (te laag, te klein en/of te

weinig daglicht). De ontstane ruimte voldoet hiermee niet aan de eisen van verblijfsgebied conform het bouwbesluit.

Alleen van toepassing op type Woodland 4 en Forest 1 en 2.

412-w12f12 Alternatieve indeling 2e verdieping: Verplaatsen badkamer + 2e separaat toilet € 3.760,00

 Op de tweede verdieping wordt de badkamer verplaatst naar het midden van de woning. Ruimte 2.05 wordt
uitgevoerd als separaat toilet. Het toilet wordt voorzien van een standaard binnendeur met vrij- en bezetslot. Er
komt een punt voor mechanische afzuiging en de benodigde afvoer en koudwater. Het toilet wordt afgewerkt
met tegelwerk en sanitair conform de technische omschrijving. Tegelwerk op standaard hoogte conform
technische omschrijving. Het toilet in de badkamer vervalt. Uitvoering conform optietekening.

In de showroom kunt u alternatieve keuzes maken voor sanitair en tegelwerk. Alleen van toepassing op type
Woodland 1 en 2 en Forest 1 en 2.

400 Indelingswijzigingen

Wijzigingen aan de indeling van de woning waardoor ruimtes worden toegevoegd, samengevoegd of afgesloten
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413-w4f12 Alternatieve indeling BG: berging, technische ruimte en 2 extra ruimten € 15.655,00

 Begane grond indelen met een berging, technische ruimte, gang en hal, een onbenoemde ruimte en
een verblijfsruimte. De opstelplaats voor wasmachine, droger en omvormer komt in de technische ruimte. De
installaties zoals verwarming, ventilatie en elektra worden aangepast conform de optietekening. In de gang
wordt een verlaagd plafond gemaakt. Het stuk tussen ruimte 0.06 en de technische ruimte betreft een open
ruimte/ hal. Uitvoering conform optietekening.

Alleen van toepassing op type Woodland 4 en Forest 1 en 2. 
Ruimte 0.06 wordt bij bouwnummer 5, 6, 21, 22, 34 en 45 uitgevoerd als verblijfsruimte ipv onbenoemde
ruimte.

Een onbenoemde ruimte is een ruimte waarin niet wordt voldaan aan de eisen voor een verblijfsruimte (te laag, te klein en/of te

weinig daglicht). De ontstane ruimte voldoet hiermee niet aan de eisen van verblijfsgebied conform het bouwbesluit.

414-w4f12 Alternatieve indeling BG: berging, extra badkamer, technische ruimte en 2 extra ruimten € 24.770,00

 Begane grond indelen met een berging, extra badkamer, technische ruimte, een onbenoemde ruimte en
een verblijfsruimte. De tweede badkamer wordt voorzien van standaard sanitair en tegelwerk conform de
technische omschrijving. Tegelwerk op standaard hoogte conform technische omschrijving. De opstelplaats
voor wasmachine, droger en omvormer komt in de technische ruimte. De installaties zoals verwarming,
ventilatie en elektra worden aangepast conform de optietekening. In de gang wordt een verlaagd plafond
gemaakt. Uitvoering conform optietekening.

In de showroom kunt u alternatieve keuzes maken voor sanitair en tegelwerk. Alleen van toepassing op type
Woodland 4 en Forest 1 en 2. In de combinatie van verschillende opties, kan maximaal één extra badkamer
toegevoegd worden.
Ruimte 0.06 wordt bij bouwnummer 5, 6, 21, 22, 34 en 45 uitgevoerd als verblijfsruimte ipv onbenoemde
ruimte.

Een onbenoemde ruimte is een ruimte waarin niet wordt voldaan aan de eisen voor een verblijfsruimte (te laag, te klein en/of te

weinig daglicht). De ontstane ruimte voldoet hiermee niet aan de eisen van verblijfsgebied conform het bouwbesluit.

415 Extra onbenoemde ruimte op de begane grond € 3.960,00

 Toevoegen van een onbenoemde ruimte aan de begane grond. In de onbenoemde ruimte wordt elektra
toegevoegd conform de optietekening. Uitvoering conform optietekening.

Alleen van toepassing op type Meadow 1 en 2.

Een onbenoemde ruimte is een ruimte waarin niet wordt voldaan aan de eisen voor een verblijfsruimte (te laag, te klein en/of te

weinig daglicht). De ontstane ruimte voldoet hiermee niet aan de eisen van verblijfsgebied conform het bouwbesluit.

416 Technische ruimte op de 2e verdieping € 2.960,00

 Creëeren van een technische ruimte rondom de opstelplaats voor de wasmachine en droger op de tweede
verdieping. Uitvoering conform optietekening.

Alleen van toepassing op type Meadow 2.

417-f2 Alternatieve indeling bovenste verdieping: technische ruimte en 2 verblijfsruimten € 10.965,00

 Tweede verdieping indelen met een technische ruimte en twee verblijfsruimten. De opstelplaats voor
wasmachine en droger komt in de technische ruimte. De installaties zoals verwarming, ventilatie en elektra
worden aangepast conform de optietekening. In de gang wordt een verlaagd plafond gemaakt. Uitvoering
conform optietekening.

Alleen van toepassing op type Forest 2.
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417-m2 Alternatieve indeling bovenste verdieping: technische ruimte en 2 verblijfsruimten € 12.415,00

 Tweede verdieping indelen met een technische ruimte en twee verblijfsruimten. De opstelplaats voor
wasmachine en droger komt in de technische ruimte. De installaties zoals verwarming, ventilatie en elektra
worden aangepast conform de optietekening. In de gang wordt een verlaagd plafond gemaakt. De toegang tot
de tweede slaapkamer is de deur van de badkamer op de optietekening. De deur draait de slaapkamer in
richting de grote slaapkamer. Uitvoering conform optietekening.

Alleen van toepassing op type Meadow 2.

418-f2 Alternatieve indeling bovenste verdieping: extra badkamer, technische ruimte en verblijfsruimte € 14.550,00

 Tweede verdieping indelen met een technische ruimte, extra badkamer en een verblijfsruimte. De tweede
badkamer wordt voorzien van standaard sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving. Tegelwerk
op standaard hoogte conform technische omschrijving. De opstelplaats voor wasmachine en droger komt in
de technische ruimte. De installaties zoals verwarming, ventilatie en elektra worden aangepast conform de
optietekening. In de gang wordt een verlaagd plafond gemaakt. Uitvoering conform optietekening.

In de showroom kunt u alternatieve keuzes maken voor sanitair en tegelwerk. Alleen van toepassing op type
Forest 2. In de combinatie van verschillende opties, kan maximaal één extra badkamer toegevoegd worden.

418-m2 Alternatieve indeling bovenste verdieping: extra badkamer, technische ruimte en 2 verblijfsruimten € 17.890,00

 Tweede verdieping indelen met een technische ruimte, extra badkamer, en twee verblijfsruimten. De tweede
badkamer wordt voorzien van standaard sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving. Tegelwerk
op standaard hoogte conform technische omschrijving. De opstelplaats voor wasmachine en droger komt in
de technische ruimte. De installaties zoals verwarming, ventilatie en elektra worden aangepast conform de
optietekening. In de gang wordt een verlaagd plafond gemaakt. Uitvoering conform optietekening.

In de showroom kunt u alternatieve keuzes maken voor sanitair en tegelwerk. Alleen van toepassing op type
Meadow 2. In de combinatie van verschillende opties, kan maximaal één extra badkamer toegevoegd worden.
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501 Enkele wandcontactdoos € 170,00

 Enkele inbouw wandcontactdoos met randaarde (afhankelijk van positie als opbouw uitgevoerd) op een
bestaande eindgroep. Waar mogelijk in hetzelfde frame als het naastgelegen elektrapunt/ loze of bedrade
leiding geïntegreerd. Standaard hoogte conform technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. **

502 Dubbele wandcontactdoos € 195,00

 Dubbele inbouw wandcontactdoos met randaarde (afhankelijk van positie als opbouw uitgevoerd) op een
bestaande eindgroep. Waar mogelijk in hetzelfde frame als het naastgelegen elektrapunt/ loze of bedrade
leiding geïntegreerd. Standaard hoogte conform technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. **

505 Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren € 65,00

 Enkele wandcontactdoos wordt dubbel uitgevoerd. Positie en hoogte blijven ongewijzigd. Op een bestaande
eindgroep. **

509 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos € 240,00

 Enkele spatwaterdichte opbouw wandcontactdoos met randaarde op een bestaande eindgroep. De
spatwaterdichte wandcontactdoos wordt aan de buitengevel geplaatst. Hoogte ca. 300+ maaiveld/balkon. **

510 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos € 255,00

 Dubbele spatwaterdichte opbouw wandcontactdoos met randaarde op een bestaande eindgroep. De
spatwaterdichte wandcontactdoos wordt aan de buitengevel geplaatst. Hoogte ca. 300+ maaiveld/balkon. **

517 Schakelaar vervangen door LED-dimmer € 105,00

 Vervangen van een schakelaar door een LED-dimmer. De LED-dimmer kan dimmen tussen 3 en 100W. **

Om LED-lampen te kunnen dimmer schaft u dimbare LED-lampen aan. Gemengd gebruik van merken/ lamptypen kan ervoor

zorgen dat de dimmer niet optimaal werkt. Wanneer bij een service verzoek blijkt dat voornoemde het geval is, vervalt de garantie

op dit onderdeel en worden eventuele onderzoekskosten in rekening gebracht.

518b Wandlichtpunt met schakelaar € 185,00

 Aanbrengen van een wandlichtpunt op 180cm boven de vloer, uitkomend in een inbouwdoos. Het
wandlichtpunt wordt geschakeld door een nieuw aan te leggen schakelaar. Indien gewenst kan het
wandlichtpunt eindigen in een pijpje, dit dient duidelijk aangegeven te worden. Geeft u niets aan dan eindigt
het wandlichtpunt in een inbouwdoos. De schakelaar en het wandlichtpunt worden op de standaard hoogte
conform technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven.**

520b Plafondlichtpunt met schakelaar € 230,00

 Aanbrengen van een plafondlichtpunt uitkomend in een centraaldoos. Het plafondlichtpunt wordt geschakeld
door een nieuw aan te leggen schakelaar. In verband met eventuele kanalen, balken en v-naden in de
vloerplaten kan het voorkomen dat de centraaldoos niet op de gewenste positie geplaatst kan worden. De
centraaldoos wordt dan zo dicht mogelijk bij de gewenste positie geplaatst. De schakelaar wordt op de
standaard hoogte conform technische omschrijving geplaatst, tenzij anders aangegeven. **

525 Verplaatsen van elektrapunt € 75,00

 Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar, wandlichtpunt of loze leiding binnen dezelfde ruimte.
Waar mogelijk in hetzelfde frame als het naastgelegen elektrapunt/ loze of bedrade leiding geïntegreerd. **

526 Verplaatsen van plafondlichtpunt (centraaldoos) € 95,00

 Het verplaatsen van een centraaldoos in het plafond (rookmelder, plafondlichtpunt) binnen dezelfde ruimte. In
verband met eventuele kanalen, balken en v-naden in de vloerplaten kan het voorkomen dat de centraaldoos
niet op de gewenste positie geplaatst kan worden. De centraaldoos wordt dan zo dicht mogelijk bij de
gewenste positie geplaatst. **

500 Elektra

Wijzigingen aan de elektrische installatie
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528 Schakelmateriaal in gehele woning in kleur antraciet € 750,00

 

 Alle wandcontactdozen, schakelaars e.d. vervangen door hetzelfde type schakelmateriaal (Kopp, type HK07)
in de kleur antraciet. Het “zicht elektra” wordt in deze optie aangepast. Perilex en andere aansluitingen die
achter de keukeninrichting vallen of punten t.b.v. technische installaties worden standaard uitgevoerd. De
componenten zoals thermostaat, bediening MV etc. worden niet aangepast. 
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607a Extra afgemonteerde coax aansluiting t.b.v. televisie € 195,00

 Aanbrengen van een extra met coax (televisie) bedrade leiding en afgemonteerd met een CAI
wandcontactdoos. In de meterkast wordt de kabel voorzien van een CAI stekker. De leiding wordt uitgevoerd
als starre 19mm buis. Waar mogelijk in hetzelfde frame als het naastgelegen elektrapunt/ loze of bedrade
leiding geïntegreerd. Standaard hoogte conform technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. **

607b Extra afgemonteerde Cat6 aansluiting t.b.v. tv/internet/telefoon € 225,00

 Aanbrengen van een extra Cat6 (televisie (kpn) / internet / telefoon) bedrade leiding en afgemonteerd met een
enkelvoudige utp data wandcontactdoos met RJ-45 female ingang. In de meterkast worden de kabels
voorzien van een RJ-45 stekker. De leiding wordt uitgevoerd als 19mm starre buis. Waar mogelijk in hetzelfde
frame als het naastgelegen elektrapunt/ loze of bedrade leiding geïntegreerd. Standaard hoogte conform
technische omschrijving, tenzij anders aangegeven. **

600 CAI, internet en loze leidingen

Toevoegen en afmonteren van loze leidingen
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708 Extra afstandsbediening mechanische ventilatie € 125,00

 Extra afstandsbediening ten behoeve van de warmte terugwin unit. De afstandsbediening kan zowel in een
verblijfsruimte als een sanitaire ruimte gebruikt worden. Met de bediening is het mogelijk om de ventilatieunit
handmatig te bedienen en tijdelijk harder te laten afzuigen. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens het douchen de
afzuiging harder zetten zodat extra vocht afgezogen wordt. De afstandsbediening wordt los geleverd.

700 Warmte/ koelingsinstallatie

Wijzigingen aan de warmte/ koelingsinstallatie
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803 Vorstvrije buitenkraan € 375,00

 Vorstvrije buitenkraan op de gevel. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. **

LET OP! Om het defect raken van de buitenkraan te voorkomen deze niet te strak dicht draaien. Stopt het water met stromen,

dan is de kraan dicht. Het is normaal dat een vorstvrije buitenkraan nog kort blijft nalekken.

800 Loodgieterswerk

Wijzigingen aan het loodgieterswerk
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901 Standaard sanitair en tegelwerk N.v.t.

 Type: Showroom

 

0-tekening Datum

Toilet BG  

Badkamer  

Het sanitair en tegelwerk in de sanitaire ruimtes uitvoeren conform verkooptekening, 0-tekening(en) van van
Wanrooij en technische omschrijving.

   

902 Sanitair en tegelwerk conform offerte projectshowroom N.t.b.

 Type: Showroom

 

tekening Datum

Toilet BG  

Badkamer  

Leveren en aanbrengen van het sanitair en tegelwerk in het toilet en de badkamer conform de offerte van van
Wanrooij. De ondertekende opdracht dient voor de sluitingsdatum bij de showroom bekend te zijn. 
Offerte d.d. DATUM, offertenummer NUMMER

     

903 Casco opleveren sanitaire ruimten € -3.250,00

 Het casco opleveren van de toiletten en badkamer. Hieraan zijn de onderstaande consequenties verbonden:

het is niet mogelijk alleen toilet of alleen badkamer casco op te leveren;
aankoop en montage van sanitair en tegelwerk komen geheel te vervallen;
installatievoorzieningen zoals elektra en mechanische ventilatie worden op de standaard posities
(conform 0-tekening) aangebracht;
water en riolering worden afgedopt volgens de 0-tekening;
de wanden worden niet nader afgewerkt;
het plafond wordt afgewerkt conform de rest van de woning;
inbouwreservoir van het toilet vervalt, tenzij deze conform verkooptekening in een leidingschacht zit.
Dan wordt deze aangebracht en afgemonteerd op de standaard hoogte conform 0-tekening;
eventuele schachten worden dicht gezet;
de dorpel komt te vervallen;
vensterbanken t.p.v. een eventueel raam worden niet afgewerkt;
de radiator wordt aangebracht conform 0-tekening;
de garantie op het sanitair, leidingwerk, afwerkvloer en tegelwerk conform de Garantieregeling wordt
gelimiteerd (zie onderstaand).

Indien u kiest voor de hierboven omschreven casco optie sturen wij u het formulier melding minderwerk toe.
Dit formulier dient ondertekend geretourneerd te worden. Indien wij deze niet van u retour ontvangen kunnen
wij de sanitaire ruimtes helaas niet casco aan u opleveren.

Alternatief sanitair en tegelwerk (derden) kan pas na oplevering geleverd en aangebracht worden.*

Leidingwerk aanbrengen conform 0-tekening van Wanrooij d.d. DATUM

Van toepassing op alle woningtypen m.u.v. type Meadow

900 Sanitair en tegelwerk

Wijzigingen aan het sanitair en tegelwerk
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903-m Casco opleveren sanitaire ruimten € -4.000,00

 Het casco opleveren van de toiletten en badkamer. Hieraan zijn de onderstaande consequenties verbonden:

het is niet mogelijk alleen toilet of alleen badkamer casco op te leveren;
aankoop en montage van sanitair en tegelwerk komen geheel te vervallen;
installatievoorzieningen zoals elektra en mechanische ventilatie worden op de standaard posities
(conform 0-tekening) aangebracht;
water en riolering worden afgedopt volgens de 0-tekening;
de wanden worden niet nader afgewerkt;
het plafond wordt afgewerkt conform de rest van de woning;
inbouwreservoir van het toilet vervalt, tenzij deze conform verkooptekening in een leidingschacht zit.
Dan wordt deze aangebracht en afgemonteerd op de standaard hoogte conform 0-tekening;
eventuele schachten worden dicht gezet;
de dorpel komt te vervallen;
vensterbanken t.p.v. een eventueel raam worden niet afgewerkt;
de radiator wordt aangebracht conform 0-tekening;
de garantie op het sanitair, leidingwerk, afwerkvloer en tegelwerk conform de Garantieregeling wordt
gelimiteerd (zie onderstaand).

Indien u kiest voor de hierboven omschreven casco optie sturen wij u het formulier melding minderwerk toe.
Dit formulier dient ondertekend geretourneerd te worden. Indien wij deze niet van u retour ontvangen kunnen
wij de sanitaire ruimtes helaas niet casco aan u opleveren.

Alternatief sanitair en tegelwerk (derden) kan pas na oplevering geleverd en aangebracht worden.*

Leidingwerk aanbrengen conform 0-tekening van Wanrooij d.d. DATUM

Alleen van toepassing op type Meadow

904 Casco opleveren optionele badkamer (alleen icm optie 903 of 903-m) € -2.500,00

 Het casco opleveren van de optioneel gekozen badkamer. Hieraan zijn de onderstaande
consequenties verbonden:

deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met optie 903 of 903-m
het is niet mogelijk alleen toilet of alleen badkamer casco op te leveren;
aankoop en montage van sanitair en tegelwerk komen geheel te vervallen;
installatievoorzieningen zoals elektra en mechanische ventilatie worden op de standaard posities
(conform 0-tekening) aangebracht;
water en riolering worden afgedopt volgens de 0-tekening;
de wanden worden niet nader afgewerkt;
het plafond wordt afgewerkt conform de rest van de woning;
inbouwreservoir van het toilet vervalt, tenzij deze conform verkooptekening in een leidingschacht zit.
Dan wordt deze aangebracht en afgemonteerd op de standaard hoogte conform 0-tekening;
eventuele schachten worden dicht gezet;
de dorpel komt te vervallen;
vensterbanken t.p.v. een eventueel raam worden niet afgewerkt;
de radiator wordt aangebracht conform 0-tekening;
de garantie op het sanitair, leidingwerk, afwerkvloer en tegelwerk conform de Garantieregeling wordt
gelimiteerd (zie onderstaand).

Indien u kiest voor de hierboven omschreven casco optie sturen wij u het formulier melding minderwerk toe.
Dit formulier dient ondertekend geretourneerd te worden. Indien wij deze niet van u retour ontvangen kunnen
wij de sanitaire ruimtes helaas niet casco aan u opleveren.

Alternatief sanitair en tegelwerk (derden) kan pas na oplevering geleverd en aangebracht worden.*

Leidingwerk aanbrengen conform 0-tekening van Wanrooij d.d. DATUM

Alleen van toepassing op woningtype Woodland 4, Meadow 2 en Forest 1 en 2
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* Partijen zijn overeengekomen dat de ondernemer genoemde materialen, constructies en / of werkzaamheden ten behoeve van de
woning niet toepast en / of verricht. Hierdoor voldoet aannemer (deels) niet aan de in de bouwvergunning gestelde wettelijke
voorschriften, waaraan een te bouwen woning dient te voldoen zoals bijvoorbeeld de normen van het Bouwbesluit.
De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband met
gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
verricht, het gevolg zijn.
U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen)
verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.
Voorbeeld:
Het laten vervallen van wanden kan invloed hebben op de werking van de mechanische ventilatie. In andere situaties kan het
voorkomen dat de verwarming, geluidswering of andere onderdelen niet meer naar behoren functioneren of voldoen aan de gestelde
wet en regelgeving.

Beperkte Garantie- en waarborgregeling:
Op dit overeengekomen minderwerk is de Beperkte Garantie- en waarborgregeling van toepassing

** gewenste positie/ onderdeel aangeven op verkoopplattegrond

Voorwaarden t.b.v. het meer- en minderwerk
1. met de ondertekening van de optielijst geeft u te kennen de stukken zorgvuldig gecontroleerd te hebben en ons opdracht te

geven de woning te bouwen conform deze stukken. Had u verwacht een optie in uw woning uitgewerkt te zien, maar staan
deze desondanks niet op de definitieve stukken dan geeft dit geen aanleiding tot enig herstel. Uw woning wordt gebouwd
conform de definitief geaccordeerde stukken;

2. de sluitingsdatum voor de meer- en minderwerklijst wordt nader opgegeven;
3. voor de goede orde delen wij u mede dat het voor ons niet mogelijk is om na deze data nieuwe meer- en minderwerk

opdrachten of wijzigingen in behandeling te nemen;
4. meerwerkopties of -lijsten die onder voorbehoud zijn ondertekend kunnen niet in behandeling worden genomen;
5. alle aangegeven opties/ posities zijn onder voorbehoud van technische uitvoerbaarheid. De technische uitvoerbaarheid zal

na ondertekening van het meerwerk beoordeeld worden door betrokken partijen;
6. aangegeven maatvoeringen zijn ca. maatvoeringen. De posities in het werk kunnen hiervan afwijken;
7. aangegeven maatvoeringen / posities van plafondlichtpunten, elektra of loze leidingen in plafonds zijn volledig afhankelijk

van de indeling van de vloerplaten. Posities van deze punten kunnen hierdoor afwijken van de aangegeven positie;
8. afhankelijk van het totaal aantal door u gekozen elektra groepen kan het noodzakelijk zijn de technische installatie van uw

woning te moeten uitbreiden. De benodigde aanpassing aan de meterkast zal dan aan u worden doorberekend;
9. de controledraad in een loze leiding/ mantelbuis is geen trekdraad. Een loze leiding is geschikt voor één kabel. Het

bedraden van een loze leiding/ mantelbuis dient (ook na oplevering) uitgevoerd te worden door een gespecialiseerd bedrijf.
Wanneer bij een serviceverzoek blijkt dat hiervan afgeweken is vervalt de garantie op dit onderdeel en worden eventuele
onderzoekskosten in rekening gebracht;

10. alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van wijzigingen en/of goedkeuring van de onder andere, landelijke en
lokale overheden en Nuts-bedrijven;

11. indien er tegenstrijdigheden voorkomen tussen meerwerklijsten en de verkoopcontractstukken conform de
aannemingsovereenkomst, dan prevaleren de verkoopcontractstukken;

12. indien er tegenstrijdigheden voorkomen tussen meerwerklijsten/ opdrachtbevestigingen van showrooms en de
optietekeningen, dan prevaleren de meerwerklijsten/ opdrachtbevestigingen;

13. gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede
gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de
ondernemer zijn verricht, vallen niet onder de op het garantie-certificaat genoemde garantie- en waarborgregeling;

14. indien meerwerk wordt overeengekomen, en ook indien dit meerwerk al in de (koop-)/aanneemsom is opgenomen, geldt
dat de termijn, zoals genoemd in de (Koop-/)Aanneemovereenkomst terzake van Bouwtijd en start werkbare werkdagen
(Koop-/aanneemovereenkomst artikel 6.1 resp. aannemingsovereenkomst artikel 5.1) waarbinnen de woning geheel voor
bewoning gereed is, wordt verhoogd voor elke €1.000,-- of een deel daarvan, van het totaal bedrag van dat meerwerk.

LATE KOPERS
Indien u een woning koopt na de sluitingsdatum van het meer- minderwerk, verzoeken wij u de door u gewenste opties aan te geven
op de optielijst. De door u aangekruiste opties worden dan beoordeeld op hun uitvoerbaarheid in relatie tot de vorderingen op de
bouw. Het kan zijn dat niet alle opties nog mogelijk zijn of dat het uitvoeren van een optie extra werk met zich meebrengt. In het
laatste geval wordt de prijs van een optie aangepast.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Deze opdracht betreft een aanvulling op de tussen Verkrijger en Ondernemer gesloten (koop-/)aannemingsovereenkomst terzake
van het genoemde bouwnummer. In verband met de uitvoering van het meer- en minderwerk geeft de verkrijger door ondertekening
van deze meer- en minderwerklijst toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en
telefoonnummer(s) van Verkrijger te verstrekken aan het uitvoerend bouwbedrijf, betrokken onderaannemers en de
(project)leveranciers van keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en dergelijke, een en ander in overeenstemming met de
Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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