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Werknaam:  

Werk: 6114 

Rengerspark 

Dorpse Straat - Woningtype A, B & C Woningtype: 

KEUKENS 

R 47.20.BN Bouwkundig en installatietechnische wijzigingen-Van Ginkel Keukens per pst N.t.b. 

Bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties (elektra, water, 
riolering, cv) zoals 
besproken in de showroom van Van Ginkel Keukens. 
 
LET OP: deze kosten worden separaat in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen 
in uw keukenofferte. 

R 47.30.BN Bouwkundig en installatietechnische wijzigingen-Eigen keukenleverancier per pst N.t.b. 

Bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties (elektra, water, 
riolering, cv) zoals 
besproken in de showroom van uw keukenleverancier. 
 
LET OP: Hier zijn coördinatiekosten vanaf € 275,00 aan verbonden. De hoogte 
hiervan is afhankelijk van het ontwerp van de keuken. 

BOUWKUNDIG 

G 10.10.01 Uitbouw 1200 mm begane grond per pst € 17.995,00 

Het uitbreiden van de woning  aan de achterzijde. Hierdoor wordt de woning 
1200 mm dieper. Dit is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien 
nodig de ventilatie/WTW. De uitbouw wordt conform de standaard woning, zoals 
vermeld in de technische omschrijving, afgewerkt. Een en ander conform 
optietekening: 
 
* VKT-100 optie 1 
* VKT-102 optie 1 

G 10.10.02 Uitbouw 2400 mm begane grond per pst € 26.875,00 

Het uitbreiden van de woning  aan de achterzijde. Hierdoor wordt de woning 
2400 mm dieper. Dit is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien 
nodig de ventilatie/WTW. De uitbouw wordt conform de standaard woning, zoals 
vermeld in de technische omschrijving, afgewerkt. Een en ander conform 
optietekening: 
 
* VKT-100 optie 2 
* VKT-102 optie 2 

G 10.10.03 Carport 5000 mm voor de garage-Bouwnummer 1 en 6 per pst € 14.435,00 

Het realiseren van een carport voor de garage. Onder de gemetselde hoekpaal 
wordt een heipaal en een betonnen poer aangebracht. Onderzijde plafond carport 
wordt voorzien van wbp plaat en afgeschilderd. Een en ander conform 
optietekening VKT-100 optie 7a. 
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G 10.10.04 Carport 5000 mm i.c.m. berging-Bouwnummer 1 en 6 per pst € 0,00 

Het realiseren van een carport. De garage wordt gewijzigd in een berging. Onder de 
gemetselde hoekpaal wordt een heipaal en een betonnen poer aangebracht. 
Onderzijde plafond carport wordt voorzien van wbp plaat en afgeschilderd. Een en 
ander conform optietekening VKT-100 optie 7b. 

G 10.10.05 Geïsoleerde garage per pst € 15.845,00 

Het isoleren van de gehele garage. Wanden, vloer en dak worden conform de 
isolatiewaarde van de woning geïsoleerd. Er wordt geen (vloer)verwarming in de 
garage aangebracht. De optie is inclusief geïsoleerde sectionaaldeur, exclusief 
verdere afwerking wanden / vloeren en plafonds. De wanden worden dus niet 
behangklaar afgewerkt. Het plafond wordt afgetimmerd met groene spaanplaat en 
de bevestigingsmiddelen blijven in het zicht. Garage wordt aan de binnenzijde 
geïsoleerd. De buitenwerkse maat blijft hetzelfde.  Uitvoering conform 
optietekening VKT-100 optie 4. 

G 10.10.06 Vergroten woonkamer-garage opsplitsen per pst € 38.245,00 

De garage wordt in twee ruimtes verdeeld, namelijk een berging en een gedeelte 
dat bij de woonkamer betrokken wordt. Hierdoor ontstaat een grote opening die 
constructief door een stalen ligger opgevangen dient te worden. De stalen ligger 
wordt aan de onderzijde brandwerend bekleed en met het plafond meegespoten. 
Hierdoor ontstaat er een verlaagde strook onder het plafond. Deze verlaging is in 
de optietekening door middel van een stippellijn aangegeven. De optie is inclusief 
aanpassen elektra, vloerverwarming (niet in de berging) en indien nodig 
aanpassingen van de ventilatie/WTW. Het extra woonkamergedeelte en berging 
worden conform de standaard woning, zoals vermeld in de technische 
omschrijving, afgewerkt. Een en ander conform optietekening VKT-100 optie 6. 

G 10.10.07 Werkkamer-Berging per pst € 25.895,00 

De garage wordt in twee ruimtes verdeeld, namelijk een werkkamer en een 
berging. Dit is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming in de werkkamer en 
indien nodig aanpassing van de ventilatie/WTW. De werkkamer en berging worden 
conform de standaard woning, zoals vermeld in de TO, afgewerkt. Een en ander 
conform optietekening VKT-100 optie 5. 
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G 10.10.12 Dakkapel 1800 mm per pst € 12.395,00 

Dakkapel wordt op de 2e verdieping aan de voorzijde/achterzijde/zijkant van de 
woning geplaatst. Het kozijn wordt voorzien van 1 draaikiepdeel en één vaste deel. 
De binnenzijde en het plafond worden afgewerkt met spaanplaat. De beplating 
wordt verder niet afgewerkt. De borstwering onder de dakkapel is de dragende 
knieschot, conform overige ruimte. De zijwangen zijn geïsoleerd en aan de 
buitenzijde afgewerkt met houten delen vergelijkbaar met overige houten delen. 
Het dak is geïsoleerd en voorzien van dakbedekking. De zolder blijft een 
onbenoemd ruimte, tenzij anders aangegeven op de tekening. Een en ander 
conform optietekening: 
 
* VKT-100 optie 15 & optie 16 
* VKT-102 optie 14a & optie 14b 

G 10.10.13 Dakkapel 2400 mm per pst € 15.875,00 

Dakkapel wordt op de 2e verdieping aan de voorzijde/achterzijde van de woning 
geplaatst. Het kozijn wordt voorzien van 2 draaikiepdelen. De binnenzijde en het 
plafond worden afgewerkt met spaanplaat. De beplating wordt verder niet 
afgewerkt. De borstwering onder de dakkapel is de dragende knieschot, conform 
overige ruimte. De zijwangen zijn geïsoleerd en aan de buitenzijde afgewerkt met 
houten delen vergelijkbaar met overige houten delen. Het dak is geïsoleerd en 
voorzien van dakbedekking. De zolder blijft een onbenoemd ruimte, tenzij anders 
aangegeven op de tekening. Een en ander conform optietekening: 
 
* VKT-100 optie 17 
* VKT-102 optie 15a & optie 15b 

G 10.10.15 Zolder indeling met 1 slaapkamer per pst € 26.890,00 

Het realiseren van een slaapkamer. De slaapkamer wordt voorzien van een 
dakkapel van 2400 mm. Schuine kap wordt niet afgewerkt.  Optie is inclusief het 
toepassen van extra thermostaat t.b.v. vloerverwarming het uitbreiden van het 
aantal elektrapunten en het toepassen van ventilatie/WTW. De ruimte word 
conform de standaard woning, zoals vermeld in de Technische omschrijving, 
afgewerkt. Een en ander conform optietekening VKT-100 optie 8 & optie 17. 

G 10.10.16 Zolder indeling met 2 slaapkamers per pst € 40.225,00 

Het realiseren van 2 slaapkamers. De slaapkamers worden voorzien van een 
dakkapel van 1800 mm per slaapkamer. Schuine kap wordt niet afgewerkt.  Optie 
is inclusief het toepassen van extra thermostaten t.b.v. vloerverwarming het 
uitbreiden van het aantal elektrapunten en het toepassen van ventilatie/WTW. De 
ruimtes worden conform de standaard woning, zoals vermeld in de Technische 
omschrijving, afgewerkt. Een en ander conform optietekening VKT-100 optie 9, 
optie 15 & optie 16. 
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G 10.10.17 Zolder indeling met 1 slaapkamer en 1 badkamer per pst € 36.290,00 

Het realiseren van een slaapkamer en een badkamer. De slaapkamer wordt 
voorzien van een dakkapel van 2400 mm. Schuine kap wordt niet afgewerkt. De 
badkamer wordt conform indeling optie tekening uitgevoerd en voorzien van 
standaard sanitair en standaard tegelwerk. Ten behoeve van de 
warmwatervoorziening wordt er een elektrisch boiler met een inhoud van  96 liter 
gemonteerd (Energieverbruik van de boiler valt buiten de EPC/BENG). Positie nader 
te bepalen. Onderzijde schuine kap badkamer en de knieschot wordt voorzien van 
gipsplaten en spacspuitwerk. Schuine kap overige ruimtes wordt niet afgewerkt.  
Optie is inclusief het toepassen van extra thermostaten t.b.v. vloerverwarming het 
uitbreiden van het aantal elektrapunten en het toepassen van ventilatie/WTW. De 
ruimtes worden conform de standaard woning, zoals vermeld in de technische 
omschrijving, afgewerkt. Een en ander conform optietekening VKT-100 optie 10 & 
optie 17. 

G 10.10.18 Lichtstraat 1000x3000mm per pst € 11.675,00 

Het formeren van een lichtstraat met HR++ glas 70% warmtewerend van ca. 
1000x3000 mm op de begane grond in het dak van de uitbouw 2400 mm. Positie 
en uitvoering conform de optietekening. Deze optie is incl. tekenkosten en 
berekeningen en is alleen mogelijk in combinatie met de optie uitbouw 2400 mm. . 
De binnenzijde van de lichtstraat wordt afgetimmerd en afgeschilderd. Indien nodig 
wordt de installatie gewijzigd naar aanleiding van de herberekeningen EPC/BENG. 
Een en ander conform optietekening: 
 
* VKT-100 optie 14 
* VKT-102 optie 14 

R 10.10.04 Schuifpui in achtergevel per pst € 3.490,00 

Het leveren en plaatsen van een schuifpui, in plaats van standaard kozijn met een 
draaideur. Buitenwerkse afmeting als standaard kozijn (gevelopening niet 
aangepast). Eén en ander conform optietekening: 
 
* VKT-100 optie 23 
* VKT-102 optie 7 

R 10.10.05 Openslaande deuren achtergevel per pst € 1.745,00 

Openslaande deuren, welke aan beide zijden voorzien zijn van een vastglas zijlicht, 
in plaats van standaard kozijn met een draaideur. Buitenwerkse afmeting als 
standaard kozijn (gevelopening niet aangepast). Eén en ander conform 
optietekening. Bij openslaande deuren is er altijd één passieve deur en één actieve 
deur, welke als loopdeur wordt gebruikt. Gelieve op de plattegrond tekening 
aangeven welke deur u als loopdeur wenst. Zonder uw reactie, zal loopdeur 
conform optietekening worden aangehouden. Een en ander conform 
optietekening: 
 
* VKT-100 optie 22 
* VKT-102 optie 6 
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R 10.10.06 Deur garage/woonkamer per pst € 1.995,00 

Het realiseren van een doorgang tussen woonkamer en garage door middel van 
een kozijn en deur welke voldoen aan Bouwbesluit gezien de binnen/buiten 
situatie. 
De deur welke toegepast wordt, is een vlakke deur met een driepuntssluiting (gelijk 
sluitend met overige buitendeuren) en dubbele kierafdichting. Het kozijn dat 
toegepast wordt is hierop aangepast. Een en ander conform optietekening VKT-100 
optie 3. 

R 10.10.11 Dakvenster (extra) per pst € 1.985,00 

Het leveren en monteren van een extra dakvenster (tuimelvenster) met een 
afmeting van 940x1180 mm. De binnenzijde van de dakvenster is blank gelakt. 
Positie dakvenster is indicatief en afhankelijk van de pannenmaat. Een en ander 
conform optietekening: 
 
* VKT-100 optie 18 
* VKT-102 optie 16b 

R 10.10.17 Lichtkoepel 1000x1000mm per pst € 3.565,00 

Het leveren en aanbrengen van een Velux lichtkoepel met een afmeting van ca. 
1000x1000 mm in het platdak van de uitbouw op de beganegrond. Dit betreft een 
vaste uitvoering Velux lichtkoepel, welke voorzien is van een slagvast koepel 
(polycarbonaat). De binnenzijde van de lichtkoepel wordt afgetimmerd en 
afgeschilderd. Positie: gecentreerd op ca.700 mm  uit binnenkant achtergevel. 
Deze optie is alleen mogelijk incombinatie met de optie uitbouw 2400 mm. Indien 
nodig wordt de installatie gewijzigd naar aanleiding van de herberekeningen 
EPC/BENG. Een en ander conform optietekening: 
 
* VKT-100 optie 13 
* VKT-102 optie 13 

R 10.10.19 Frans balkon per pst € 995,00 

De kiepraam in slaapkamer 3 wordt gewijzigd in een draaikiepraam. Het raam 
draait naar binnen,  waarbij aan de buitenzijde een zgn. frans balkon balustrade 
tegen doorvallen wordt geplaatst. Een en ander conform optietekening VKT-100 
optie 20. 

R 10.10.20 Verzwaren deur techniekruimte per pst € 485,00 

De kozijncombinatie wordt gewijzigd naar een zwaardere uitvoering en voorzien 
van een valdorpel en een akoestische aluminium rooster. 

R 10.10.22 Witte beplating zolderverdieping per pst € 2.735,00 

De groene beplating aan de onderzijde van het schuine dak en de knieschotten 
wordt vervangen door witte beplating. De plaatnaden worden voorzien van witte 
afdeklatten. De spijkergaten/nietgaten worden niet afgewerkt en blijven in het 
zicht. 
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R 10.20.10 Keuken van voorzijde woning naar achterzijde woning verplaatsen per pst € 1.995,00 

De keukeninstallaties worden verplaatst naar achterzijde woning. Keuken conform 
opgave koper.  
 
Graag willen wij u erop attenderen dat de positie van de afzuigpunten na 
engineering van de installateurs definitief bepaald worden. Een en ander conform 
optietekening:  
 
* VKT-100 optie 12 
* VKT-102 optie 11 

R 10.30.00 Wijzigen draairichting binnendeur per st. € 75,00 

De draairichting van de deur wordt gewijzigd conform koperstekening. Wijziging is 
exclusief eventuele verplaatsingskosten elektra. 

R 10.30.02 Verplaatsen binnendeur per st. € 75,00 

Het binnendeurkozijn wordt verplaatst. Een en ander conform opgave koper en 
koperstekening. Wijziging is exclusief eventuele verplaatsingskosten elektra. 

R 10.50.10 Badkamer vergroten`-Bouwnummer 2 & 5 € 4.875,00 

De standaard badkamer wordt vergroot conform optietekening VKT-100 optie 11. 
Dit is inclusief; 
 
* verplaatsingen sanitaire voorzieningen op de verplaatste wand; 
* verplaatsingen elektrapunten op de verplaatste wand; 
* extra standaard tegelwerk. 

WATER INSTALLATIES 

R 52.10.00 Buitenkraan achtergevel per st. € 475,00 

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. Positie op de 
achtergevel aan de kant van de meterkast. 

R 52.10.01 Buitenkraan voorgevel per st. € 425,00 

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. Positie op de voorgevel 
aan de kant van de meterkast. 

SANITAIR 

R 53.10.00 Standaard sanitair toiletruimte per pst € 0,00 

Sanitair in de toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in de  technische 
omschrijving. 
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R 53.10.01 Standaard sanitair badkamer per pst € 0,00 

Sanitair in de badkamer wordt uitgevoerd zoals omschreven in de  technische 
omschrijving. 

R 53.10.02 Casco toiletruimte per pst € -585,00 

Standaard sanitair (incl. inbouwreservoir) , wand- en vloertegelwerk en 
wandspuitwerk in de toiletruimte komen te vervallen. Leidingwerk fontein wordt 
100 mm boven de vloer, voor de wand afgedopt. Rondom het leidingwerk wordt 
circa 100 mm dekvloer gespaard d.m.v. tempex of PUR zodat er na oplevering 
leidingen in de wand op positie kunnen worden aangebracht. Riool t.b.v. een 
toiletpot wordt op de standaard positie afgedopt en het afzuigpunt (MV) blijft 
gehandhaafd op de standaard plek. De elektrische voorzieningen worden voor 
zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer 
wordt een dekvloer van circa 50 mm aangebracht en ter plaatse van het deurkozijn 
komt de kunststeen dorpel te vervallen. Afwerking van het plafond wordt conform 
Technische Omschrijving aangebracht. 
 
U vrijwaart Slokker B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de 
oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van 
het ondertekenen van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat. 

R 53.10.04 Casco badkamer per pst € -1.450,00 

Standaard sanitair (inclusief eventuele inbouwreservoir), wand- en vloertegelwerk 
in de badkamer komen te vervallen. Alle aansluitpunten worden op de standaard 
positie afgedopt. Leidingwerk van de wastafel en de douchegarnituur wordt 100 
mm boven de vloer, voor de wand afgedopt. Rondom het leidingwerk wordt circa 
100 mm dekvloer gespaard d.m.v. tempex of PUR zodat er na oplevering leidingen 
in de wand op positie kunnen worden aangebracht. Het afzuigpunt (MV) blijft 
gehandhaafd op de standaard plek. De elektrische radiator wordt afgemonteerd in 
verband met de temperatuursgarantie. De elektrische voorzieningen worden voor 
zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer 
wordt een dekvloer van circa 50 mm aangebracht en ter plaatse van het deurkozijn 
komt de kunststeen dorpel te vervallen. Afwerking van het plafond wordt conform 
Technische Omschrijving aangebracht. 
 
LET OP: Het is niet mogelijk na oplevering het leidingwerk te verplaatsen of extra 
aansluitingen toe te voegen, tenzij dit door middel van voorzetwanden geschiedt. 
Indien hak- en breekwerk door derden wordt uitgevoerd, vervalt de garantie van 
Slokker op dekvloer en vloerverwarming in de badkamer. 
 
U vrijwaart Slokker B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de 
oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van 
het ondertekenen van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat. 
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Vrije keuze sanitair 

Bij de sanitair showroom kunt u uw eigen keuze in sanitair en kranen bepalen. In de 
offerte die dan voor u wordt gemaakt zijn, naast de kosten voor het door u 
uitgezochte sanitair, alle kosten voor bouwkundige wijzigingen en aanpassingen 
aan de installaties opgenomen. Ook de verrekening van het standaard sanitair en 
de standaard kraan, de douche- en/of badgarnituur worden in de offerte 
opgenomen. 

WARMTE INSTALLATIES 

R 60.50.00 Boilervat 150 liter vervangen door boilervat 200 liter per pst € 445,00 

Het standaard boilervat van 150 liter wordt vervangen door een boilervat van 200 
liter. Bij optie bad is een vat van 200 liter verplicht. 

ELEKTRISCHE  INSTALLATIES 

R 70.10.01 Extra loze leiding per st. € 105,00 

Vanaf de meterkast wordt een loze leiding aangebracht naar de gewenste positie, 
die naar wens kan worden bedraad voor een elektra-, telefoon- of CAI-aansluiting. 
In de betreffende ruimte wordt de loze leiding afgewerkt met een ledige afdekdoos 
en afdekplaatje. 
De loze leiding is standaard voorzien van een (zwarte) controledraad. Deze 
controledraad functioneert ter controle op bruikbaarheid van de loze leiding. Als de 
draad vrij te bewegen is in de leiding, is de loze leiding geschikt voor het bedraden 
van de gewenste aansluiting. Het bedraden van loze leidingen is specialistisch werk 
dat met zorg moet worden uitgevoerd. Het bedraden van de loze leiding dient 
middels een trekveer te worden uitgevoerde, de controledraad is hiervoor niet 
geschikt. Indien u ervoor kiest dit werk na oplevering uit te voeren, is dit op eigen 
risico. Klachten over het mislukken van het bedraden van loze leidingen vallen niet 
onder de garantie van Slokker. Vergeet u daarom bij oplevering niet te controleren 
of de loze leiding inderdaad goed toegankelijk is. 
 
LET OP: positie dient door de koper duidelijk op tekening te aangeven (zowel 
maatvoering vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer). 
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R 70.18.00 Het aanbrengen van een loze leiding t.b.v. audio per st. € 145,00 

Vanaf punt A naar punt B wordt een loze leiding aangebracht. De loze leiding wordt 
verder niet afgewerkt. De loze leiding is standaard voorzien van een (zwarte) 
controledraad. Deze controledraad functioneert ter controle op bruikbaarheid van 
de loze leiding. Als de draad vrij te bewegen is in de leiding, is de loze leiding 
geschikt voor het bedraden van de gewenste aansluiting. Het bedraden van de loze 
leiding dient middels een trekveer te worden uitgevoerde, de controledraad is 
hiervoor niet geschikt.  Klachten over het mislukken van het bedraden van loze 
leidingen vallen niet onder de garantie van Slokker. Vergeet u daarom bij oplevering 
niet te controleren of de loze leiding inderdaad goed toegankelijk is. 
 
LET OP: positie punt A en punt B dient door de koper duidelijk op tekening te 
aangeven (zowel maatvoering vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer). 

R 70.20.01 Extra dubbele wandcontactdoos per st. € 190,00 

Er wordt een extra dubbel wandcontactdoos op de gewenste positie aangebracht , 
uitvoering conform standaard uitvoering Technische Omschrijving.  
 
LET OP: positie dient door de koper duidelijk op tekening te aangeven (zowel 
maatvoering vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer). 

R 70.30.01 Extra enkele wandcontactdoos per st. € 135,00 

Er wordt een extra enkele wandcontactdoos op de gewenste positie aangebracht , 
uitvoering conform standaard uitvoering Technische Omschrijving.  
 
LET OP: positie dient door de koper duidelijk op tekening te aangeven (zowel 
maatvoering vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer). 

R 70.30.10 Het leveren en installeren van een extra PV paneel per st. € 650,00 

Het leveren en installeren van een extra PV paneel conform de overige panelen. 
 
Bij woning vergrotende opties zoals uitbouw, dakkapellen etc. die invloed op de 
EPC hebben, wordt mogelijk één of meer extra PV panelen door de aannemer 
geïnstalleerd en kan dan niet meer door u als optie worden gekozen. 

R 70.40.01 Bedraden standaard loze leiding met CAI per st. € 155,00 

De standaard loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met een CAI-aansluiting. 
De CAI bekabeling wordt aangesloten op de invoerleiding van de CAI (bij 2 
aansluitpunten wordt een splitter toegevoegd).  
Indien u voor meer dan 2 CAI aansluitpunten heeft gekozen, kunnen deze alleen 
worden aangesloten op de invoerleiding als u, na oplevering, een CAI 
signaalversterker toepast.  
 
LET OP: per loze leiding kunt u maar 1 type bekabeling kiezen (UTP- CAT6 óf CAI en 
niet beide door 1 loze leiding) 
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R 70.41.01 Aanbrengen CAI-aansluiting per st. € 215,00 

Er wordt een bedrade en afgemonteerde CAI-aansluiting op de gewenste positie 
aangebracht. De CAI bekabeling wordt aangesloten op de invoerleiding van de CAI 
(bij 2 aansluitpunten wordt een splitter toegevoegd).  
Indien u voor meer dan 2 CAI aansluitpunten heeft gekozen, kunnen deze alleen 
worden aangesloten op de invoerleiding als u, na oplevering, een CAI 
signaalversterker toepast.  
 
LET OP: positie dient door de koper duidelijk op tekening te aangeven (zowel 
maatvoering vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer). 

R 70.44.01 Grondkabel t.b.v. tuinverlichting (optie alleen mogelijk bij eengezinswoningen) per st. € 285,00 

Het leveren en aanbrengen van 10 meter grondkabel (op rol) t.p.v. de achtergevel, 
geschakeld in de woning. 

R 70.60.01 Bedraden standaard loze leiding met TEL per st. € 145,00 

De standaard loze leiding wordt bedraad met een TEL-aansluiting. De TEL 
bekabeling wordt aangesloten op de invoerleiding van de TEL.  
 
LET OP: per loze leiding kunt u maar 1 type bekabeling kiezen (UTP- CAT6 óf CAI en 
niet beide door 1 loze leiding) 

R 70.61.01 Aanbrengen TEL-aansluiting per st. € 215,00 

Aanbrengen van een bedrade en afgemonteerde TEL-aansluiting,  De TEL 
bekabeling wordt aangesloten op de invoerleiding van de TEL. 

R 70.70.01 Bedraden standaard loze leiding met UTP-CAT6 per st. € 200,00 

De standaard loze leiding wordt bedraad en afgemonteerd met UTP-CAT6 
bekabeling, geschikt voor zowel analoge als ISDN toestellen en voor computers. 

R 70.71.01 Aanbrengen UTP-CAT6 aansluiting per st. € 285,00 

Aanbrengen van een bedrade en afgemonteerde UTP-CAT6 bekabeling, geschikt 
voor zowel analoge als ISDN toestellen en voor computers. 

R 70.81.01 Loze leiding wasdroger bedraden op een aparte groep per st. € 245,00 

De loze leiding voor de wasdroger wordt bedraad op een aparte groep en 
afgewerkt met een enkele wandcontactdoos 

R 70.82.01 Aanbrengen van een extra groep in de meterkast € 75,00 

Het aanbrengen van een (vrije) extra groep in de meterkast. 
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R 70.83.01 Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast € 255,00 

Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast i.v.m. het 
overschrijden 
van de maximale elektragroepen (8 stuks) in de meterkast door gekozen meerwerk 
(extra groep) 

R 70.84.01 Een enkele buitenwandcontactdoos (spatwaterdicht) op de buitengevel per st. € 195,00 

Het aanbrengen van een buitenwandcontactdoos (spatwaterdicht), niet 
geschakeld, op de buitengevel op het balkon/terras, aangesloten op de meterkast 
van de woning. 

R 70.85.01 En buitenlichtpunt (in de gevel) op een aparte lichtschakelaar (binnen) per st. € 215,00 

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt (in de gevel) op een aparte 
lichtschakelaar (binnen) 

R 70.86.01 Een extra wandlichtpunt op een aparte lichtschakelaar per st. € 275,00 

Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte lichtschakelaar. 
 
LET OP: positie dient door de koper duidelijk op tekening te aangeven (zowel 
maatvoering vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer). 

R 70.87.01 Een extra plafondlichtpunt op een aparte lichtschakelaar per st. € 215,00 

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte lichtschakelaar.  
 
LET OP: positie dient door de koper duidelijk op tekening te aangeven (zowel 
maatvoering vanuit een hoek als de hoogte vanaf de vloer). 

AFBOUW 

A 30.30.BN Vrije keuze binnendeuren en garnituur per pst N.t.b. 

Te zijner tijd ontvangt u een schrijven met inlogcodes van de deurenleverancier 
waarmee u via internet een keuze kunt maken uit andere deuren en garnituur. 

A 32.10.00 Open trap wijzigen in dichte trap per pst € 295,00 

De open trap van 1e naar 2e verdieping wordt gewijzigd in een dichte trap door 
middel van mdf  
stootborden 1x gegrond. 
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A 40.11.01 Spuitwerk gehele woonruimte vervallen per pst € 0,00 

Het spuitwerk op de plafonds in de gehele woonruimte komt te vervallen. Er 
worden geen reparaties aan het betonwerk uitgevoerd. Onderzijde breedplaat blijft 
in het zicht. 

A 40.20.00 V-naden vlaksmeren per pst € 450,00 

De V-naden in de plafonds van begane grond en eerste verdieping worden vlak 
gesmeerd en hierna voorzien van spacspuitwerk, waardoor er geen naden in de 
plafonds zichtbaar zijn. 
 
Note: Op het vlaksmeren van de V-naden geeft Slokker Bouwgroep geen garantie 
t.a.v. eventuele scheurvorming. Dit houdt in dat indien er scheuren in de plafonds 
ontstaan, u geen aanspraak kunt maken op herstellen hiervan. 
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Algemene toelichting meer- en minderwerk 
 
De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 
"Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere opties van deze keuzelijst,   
verzoeken wij u vriendelijk het door u gewenste meer- en minderwerk uiterlijk op  vermelde sluitingsdatum bij ons bekend te maken." 
 
Wij verzoeken u, alleen indien gevraagd, duidelijk gemaatvoerde tekening(en) toe te voegen met hierop de positie van het door u 
gekozen meer- en minderwerk inclusief bijbehorend optienummer. Indien wijzigingen niet door u worden gemaatvoerd, wordt de positie 
door ons bepaald. 
 
Keuzelijsten die op de sluitingsdatum niet in ons bezit zijn kunnen niet meer in behandeling worden genomen. In overleg met de 
aannemer zal, aan de hand van de bouwplanning, worden bekeken of er nog meer- en/of minderwerken opgedragen kunnen worden. 
Indien er geen keuze is gemaakt, wordt de woning standaard opgeleverd. 
 
De gekozen opties zullen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum middels een opdrachtbevestiging meer- en minderwerk, aan u 
bevestigd worden. 
 
Om onze administratie te completeren, verzoeken wij u de keuzelijst ook in te sturen als u geen gebruik wilt maken van meer- of 
minderwerk. U kunt de “standaard” zaken aankruisen zoals bijvoorbeeld standaard sanitair en standaard tegelwerk. 
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