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COMBINATIE OPTIES
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BTW

Bedrag

RUWBOUW OPTIES

R 040

Carport
15-07-16
Leveren en aanbrengen van een carport conform optietekening, bestaand uit:
- betonnen poeren geplaatst op heipalen;
- het dak wordt ondersteund door 4 stalen kolommen;
opbouw van het dak is al volgt:
- hardhouten of stalen dakprofielen;
- tussen de profielen worden glazen of kunststof (transparant) dakplaten
aangebracht;
- aanbrengen van een aluminium goot en hwa, kleur volgens opgave architect.

17.500,00

R 050

Slaapkamer + badkamer op beg. grond
15-07-16
Realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond, bestaand uit:
- materialisatie en kleuren conform technische omschrijving en optietekeningen;
- extra gibowanden;
- 2 stuks stalen nastelkozijnen met bovenlicht incl. opdek binnendeur;
- riool- en wateraansluitpunten t.b.v. toiletpot, douche en wastafel;
- sanitair tbv toiletcombinatie, douchecombinatie en wastafel, fabrikaat en
type conform technische omschrijving;
- vloer- en wandtegels t.b.v. badkamer, hoogte en type conform technische
omschrijving;
- aanpassen vloerverwarming;
- electrische radiator in de badkamer;
- verplaatsen schakelaar en plafondlichtpunt tbv slaapkamer 5;
- verplaatsen dubbele wandcontactdoos en TEL- en CAI aansluitpunt naar de
woonkamer;
- Aanbrengen 2x dubbele wandcontactdoos in de slaapkamer;
- aanbrengen 2x loze leiding in de slaapkamer;
- aanbrengen wand- en pafondlichtpunt incl. 2 schakelaars in de badkamer;
- aanbrengen enkele wandcontactdoos en centraal-aardpunt bij de wastafel;
- aanpassen mv-installatie;
- standaard gevel-indeling handhaven.

12.750,00

R 110

Dubbele deuren in woonkamer
15-07-16
Leveren en aanbrengen dubbele deuren in de voorgevel i.p.v. raamkozijn met
enkele deur:
- materalisatie en kleuren conform technische omschrijving en optietekening;
- vervallen van het standaard gevelkozijn;
- leveren en aanbrengen kozijn met dubbele deuren en zijlicht incl. hang- en
sluitwerk;
- incl. schilderwerk.

paraaf koper
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R 115

Dubbele deuren in slaapkamer
15-07-16
Leveren en aanbrengen dubbele deuren in de i.p.v. raamkozijn met enkele deur:
- t.p.v. slaapkamer 5;
- materalisatie en kleuren conform technische omschrijving en optietekening;
- vervallen van het standaard gevelkozijn;
- leveren en aanbrengen kozijn met dubbele deuren en zijlicht incl. hang- en
sluitwerk;
- incl. schilderwerk.

R 120

Schuifpui in woonkamer
15-07-16
Leveren en aanbrengen schuifpui in de voorgevel i.p.v. raamkozijn met enkele
deur:
- materalisatie en kleuren conform technische omschrijving en optietekening;
- vervallen van het standaard gevelkozijn;
- aanbrengen schuifpui incl. hang- en sluitwerk en beglazing;
- incl. schilderwerk.

1.750,00

R 210

Dakkapel voorgevel woningtype T2, T4
15-07-16
Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel, breedte binnenwerks ca.
2100mm:
- conform optietekening, mogelijk bij woningtype T2 en T4;
- vervallen van het standaard dakvenster;
- het aanbrengen van een daksparing ten behoeve van het dakkapel, inclusief
vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voozien van isolatie,
dakbedekking en een aluminium dakrim;
- het plafond van de dakkapel wordt afgewerkt middels een gipsplaat, voorzien
van spuit-of sauswerk;
- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van
vuren en voorzien van isolatie, binnenzijde wordt voozien van multiplex
beplating (onafgewerkt) en de buitenzijde met een houten beplating welke in het
werkt wordt geschilderd;
- de rc-waarde van het dak en de zijwangen van de dakkapel, conform de
epc-berekening;
- het overstek aan de dakkapel wordt afgewerkt middels aluminium zetwerk;
- het leveren en aanbrengen van een hardhouten raamkozijn.
- het leveren en aanbrengen van een wit geplastificeerde vensterbank;
- het leveren en aanbrengen van een pvc stadsuitloop.

9.950,00

R 215

Dakkapel voorgevel woningtype L2, L4 en L5
15-07-16
Leveren en aanbrengen van een dakkapel op de voorgevel, breedte binnenwerks ca.
2100mm:
- conform optietekening, mogelijk bij woningtype L2, L4 en L5;
- vervallen van het standaard dakvenster;

10.500,00
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- het aanbrengen van een daksparing ten behoeve van het dakkapel, inclusief
vervallen dakpannen;
- het leveren en aanbrengen van een prefab dakplaat voozien van isolatie,
dakbedekking en een aluminium dakrim;
- het plafond van de dakkapel wordt afgewerkt middels een gipsplaat, voorzien
van spuit-of sauswerk;
- het leveren en aanbrengen van zijwangen, uitgevoerd in een regelwerk van
vuren en voorzien van isolatie, binnenzijde wordt voozien van multiplex
beplating (onafgewerkt) en de buitenzijde met een houten beplating welke in het
werkt wordt geschilderd;
- de rc-waarde van het dak en de zijwangen van de dakkapel, conform de
epc-berekening;
- het overstek aan de dakkapel wordt afgewerkt middels aluminium zetwerk;
- het leveren en aanbrengen van een hardhouten raamkozijn.
- het leveren en aanbrengen van een wit geplastificeerde vensterbank;
- het leveren en aanbrengen van een pvc stadsuitloop;
- 2x een dubbele wandcontactdoos en 1x een loze leiding verplaatsen in
slaapkamer 2.

Prijs incl.
BTW

R 232

Zonwering op het dakvenster
15-07-16
Handmatig bediend screen op de buitenzijde van het dakvenster.
Fakro type AMZ, kleur 089 t.b.v. dakvenster afm. 940x1600mm.
Prijs per dakvenster.

195,00

R 233

Rolluik op het dakvenster
15-07-16
Handbediend rolluik op de buitenzijde van het dakvenster.
Fakro type ARZ-H, kleur 102 t.b.v. dakvenster afm. 940x1600mm.
Prijs per dakvenster.

580,00

R 250

4 Extra PV-paneel (type Largo)
15-07-16
Aanbrengen 4 extra PV-panelen op de woning, uitvoering als standaard PV-paneel
op de woning.
LOODGIETERSWERK

Bedrag

2.600,00

BUITENWERK

L 001

Buitenkraan op achtergevel
15-07-16
Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de achtergevel.

425,00

L 002

Buitenkraan op voorgevel
15-07-16
Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan op de voorgevel.
Plaats naast voordeur onder het buitenlichtpunt.

425,00

L 010

Leveren en aanbrengen van een regenton
15-07-16
BeGreen mini regenton van PE in de kleur donkergroen met een inhoud van 100
liter inclusief standaard en tapkraan.

250,00

paraaf koper
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De ton is aangesloten met een slang en speciale overloop op de hemelwater.
Mogelijk bij woningtype Largo
ELECTROTECHNISCHE INSTAL

Prijs incl.
BTW

BUITENWERK

E 401

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
15-07-16
Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele wcd op de voorgevel. Hoogte circa
300mm boven maaiveld.

185,00

E 402

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos
15-07-16
Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wcd op de voorgevel. Hoogte
circa 300mm boven maaiveld.

220,00

E 403

Spatwaterdicht enkele wandcontactdoos met schakelaar 15-07-16
Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkel wcd op de voorgevel, schakelbaar
doormiddel van schakelaar in de meterkast. Hoogte circa 300mm boven maaiveld.

265,00

E 410

Electra oplaadpunt tbv auto
15-07-16
Autolader type EVbox Homeline H1161-1001 (3,7kW / 1f-16A) tegen muur berging
woning type Largo:
- deze lader laadt 15km per uur;
- met vaste kabel van 6 meter (keuze van stekker aan autozijde type 1 of 2
nader te bepalen);
- uitbreiden verdeelkast met aparte groep 16A;
- montageplaat voor muur;
- inclusief kWh meter, RFID reader (incl. 1x kaart/tag), GPS/GSM controller
incl. simkaart;
- exclusief abonnement (5 euro per maand excl. BTW, verplicht) voor verrekening
verbruik met werkgever, activatie lader.
M.u.v. bouwnummer 01 en 02

2.025,00

BINNENINRICHTING
K 101

Bedrag

KEUKEN

Keuken levering via projectshowroom
15-07-16
Keuken levering door Keukenvision, projectshowroom.
- Kopers worden uitgenodigd door projectshowroom voor bezoek showroom;
- U ontvangt een complete offerte inclusief installatieschema, verrekening van
de stelpost en offerte voor aanpassen/uitbreiden installaties;
- De keuken wordt door de projectleverancier rechtstreeks aan de koper
gefactureerd;
- De kosten voor het aanpassen van de installaties wordt opgenomen op de
totaallijst van Kroon & de Koning.
- De keuken wordt voor of na oplevering geplaatst.

0,00

Stelpost keuken indien u een keuken koopt bij de projectshowroom:

paraaf koper
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- type Largo €. 2.722,50 incl. btw
- type Tonica €. 1.905,75 incl. btw
K 201

Afwijkende keukeninrichting door derden Largo
15-07-16
Woningtype Largo
De woning wordt zonder keuken, keukenmengkraan, wandtegels en wandspuitwerk ter
plaatsen van het keukenblok opgeleverd.
De installatie punten worden op de standaard plaats conform nultekening
aangebracht en afgedopt.

-2.500,00

K 202

Afwijkende keukeninrichting door derden Tonica
15-07-16
Woningtype Tonica
De woning wordt zonder keuken, keukenmengkraan, wandtegels en wandspuitwerk ter
plaatsen van het keukenblok opgeleverd.
De installatie punten worden op de standaard plaats conform nultekening
aangebracht en afgedopt.

-1.700,00

LOODGIETERSWERK

KEUKEN

L 101

Verplaatsen riool/water aansluiting keukenblok
15-07-16
Verplaatsen (max 2,50m1) van de standaard water- en rioleringaansluiting t.b.v.
keukenblok in de plintruimte (niet in de betonvloer) volgens tekening
keukenleverancier.

157,50

L 102

Verpl. riool/water aansluiting keuken onder de vloer
15-07-16
Verplaatsen (max 2,50m1) van de standaard water- en rioleringaansluiting t.b.v.
keukenblok in de kruipruimte t.b.v. wijzigen plaats spoelbak/vaatwasser naar de
voorgevel. Uitgangspunt vaatwasser naast de spoelbak.
Riolering aanpassen voor aanbrengen begane grondvloer.

157,50

L 105

Aanbrengen extra wateraansluiting incl. kraan
Aanbrengen extra wateraansluiting incl. kraan (opbouw)

15-07-16

145,00

L 106

Aanbrengen water + riool aansl. t.b.v. vaatwasser
15-07-16
Aanbrengen riool- en wateraansluiting incl. kraan t.b.v. de vaatwasser.
Uitgangspunt plaats vaatwasser niet naast de spoelbak.

200,00

L 107

Wateraansluiting tbv vaatwasser naast spoelbak
15-07-16
Aanbrengen t-stuk op waterleiding incl. kraan t.b.v. vaatwasser naast spoelbak.
Afvoer van de vaatwasser wordt aangesloten op t-stuk in sifon spoelbak
(levering door keukenleverancier).

130,00

VENTILATIE- EN LUCHTBEH

KEUKEN

paraaf koper
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B 111

Afvoerkanaal afzuigkap naar buiten
15-07-16
Het is niet mogelijk om het afvoerkanaal t.b.v. een afzuigkap (keuken) aan te
brengen naar buiten.
TEGELWERK

T 101

Prijs incl.
BTW

Bedrag

0,00

TEGELWERK

Tegelwerk via projectshowroom
15-07-16
Tegelwerk door "Tegelidee BV" projectshowroom. U ontvangt een complete offerte
met de verrekening van de standaard tegel. De betaling geschiedt middels de
meer- en minderwerklijst van de Kroon & de Koning.
METSELWERK

B 310

Aantal

0,00

BOUWKUNDIGE AFBOUW OPTIES

Aanbrengen extra gibowand 70mm
15-07-16
Op tekening de lengte en hoogte aangeven. Bedrag is per m2.
Let op! De m2 worden naar boven afgerond op hele m2.
KOZIJNEN , RAMEN EN DEUREN

90,00

BOUWKUNDIGE AFBOUW OPTIES

B 301

Draairichting binnendeur wijzigen
15-07-16
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Prijs per stuk. Inclusief
verplaatsen schakelaar.

145,00

B 302

Verplaatsen binnendeurkozijn met deur
15-07-16
Het verplaatsen van een binnendeurkozijn met deur in een lichte scheidingswand.
Prijs per stuk.
NB Indien u een schakelaar wilt verplaatsen, dient u dit separaat op te geven.

120,00

B 308

Wijz. 5 st. binnendeurkozijnen zonder bovenlicht
15-07-16
Wijzigen van binnendeurkozijnen met bovenlicht in binnendeurkozijnen zonder
bovenlicht van de begane grond. Inclusief extra gibo en het aanbrengen van een
gibo latei. Exclusief extra tegelwerk.
Ter plaatsen van de meterkast wordt er boven het kozijn een ventilatierooster
aangebracht conform voorschriften NUTS bedrijven.
Begane grond, TOTAAL 5 STUKS

375,00

B 309

Wijz. 3 st. binnendeurkozijnen zonder bovenlicht
15-07-16
Wijzigen van binnendeurkozijnen met bovenlicht in binnendeurkozijnen zonder
bovenlicht van de 1e verdieping. Inclusief extra gibo en het aanbrengen van een
gibo latei. Exclusief extra tegelwerk.
1e verdieping, TOTAAL 3 STUKS

225,00

LOODGIETERSWERK

BOUWKUNDIGE AFBOUW OPTIES

paraaf koper
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L 201

Afvoer tbv wasdroger
15-07-16
Het realiseren van een extra afvoermogelijkheid, inclusief sifon, t.b.v.
condenswater van een condensdroger nabij de wasmachineaansluiting.
VERWARMINGSINSTALLATIES

C 250

Prijs incl.
BTW

Bedrag

76,00

BOUWKUNDIGE AFBOUW OPTIES

Aanpassen vloerverwarming
15-07-16
Kosten coordinatie en aanpassen tekenwerk vloerverwarming.
I.v.m. aanpassen keukenopstelling.
LOODGIETERSWERK

S 200

Aantal

45,00

SANITAIR

Sanitair via projectshowroom
15-07-16
Sanitair levering door "Van Munster" projectshowroom.
- Kopers worden uitgenodigd door projectshowroom voor bezoek showroom;
- U ontvangt een complete offerte inclusief indien nodig verrekening van het
standaard sanitair en een offerte voor aanpassen/uitbreiden installaties;
- De betaling geschiedt middels de meer- en minderwerklijst van Kroon & de
Koning.
COMBINATIE OPTIES

0,00

SANITAIR

S 201

Toiletruimte casco opleveren Largo
15-07-16
Vervallen van het standaard sanitair, tegelwerk en het spuitwerk boven het
tegelwerk.
De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het leidingwerk wordt op de standaard
plaats afgedopt. De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform
verkooptekeningen. De dorpel wordt niet geleverd.
Voor het casco opleveren van het toilet geldt: Het tegelwerk en sanitair kan
pas na de oplevering geleverd en aangebracht worden. De garantie op de
betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie
en waarborgregeling van het woningborg.

-1.320,00

S 202

Badkamer casco opleveren Largo
15-07-16
Vervallen van het standaard sanitair, tegelwerk en het spuitwerk boven het
tegelwerk.
De afwerkvloer wordt aangebracht in de badkamer. Ter plaatsen van de douchehoek
wordt er geen afwerkvloer aangebracht, sparing 90x90cm. Het leidingwerk wordt
op de standaard plaats afgedopt. De elektrische installatie wordt uitgevoerd
conform verkooptekeningen. De dorpel wordt niet geleverd. De electrische
radiator blijft gehandhaafd.
Voor het casco opleveren van de badkamer geldt: Het tegelwerk en sanitair kan
pas na de oplevering geleverd en aangebracht worden. De garantie op de
betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie

-1.770,00
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en waarborgregeling van het woningborg.
S 203

Toiletruimte casco opleveren Tonica
15-07-16
Vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk.
De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het leidingwerk wordt op de standaard
plaats afgedopt. De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform
verkooptekeningen. De dorpel wordt niet geleverd.
Voor het casco opleveren van het toilet geldt: Het tegelwerk en sanitair kan
pas na de oplevering geleverd en aangebracht worden. De garantie op de
betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie
en waarborgregeling van het woningborg.

-1.110,00

S 204

Badkamer casco opleveren Tonica
15-07-16
Vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk.
De afwerkvloer wordt aangebracht in de badkamer. Ter plaatsen van de douchehoek
wordt er geen afwerkvloer aangebracht, sparing 90x90cm.
Het leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. De elektrische
installatie wordt uitgevoerd conform verkooptekeningen.
De dorpel wordt niet geleverd. De electrische radiator blijft gehandhaafd.
Voor het casco opleveren van de badkamer geldt: Het tegelwerk en sanitair kan
pas na de oplevering geleverd en aangebracht worden. De garantie op de
betreffende onderdelen vervalt en is geregeld middels de gelimiteerde garantie
en waarborgregeling van het woningborg.

-1.340,00

ELECTROTECHNISCHE INSTAL

ELECTRA-INSTALLATIE

E 001

Extra enkele wandcontactdoos
15-07-16
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos.

140,00

E 002

Extra dubbele wandcontactdoos
15-07-16
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos (in 1-doos)

160,00

E 003

Enkele wandcontactdoos op aparte groep
15-07-16
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een
aparte groep 1x230 Volt-16A, t.b.v. bijvoorbeeld een oven.

340,00

E 004

Extra wandcontactdoos met schakelaar
15-07-16
Extra wandcontactdoos (enkel) t.b.v. verlichting schakelbaar doormiddel van
nieuwe schakelaar.

230,00

E 005

Extra wcd in comb. met schakelaar
15-07-16
Extra enkele wandcontactdoos in combinatie met bestaande schakelaar.
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E 006

Wijz. enkele wcd naar dubbele wcd
15-07-16
Wijzigen van enkele stopcontact naar dubbele stopcontact (in 1 doos).

E 020

Bedraden loze leiding
15-07-16
Het bedraden van een loze leiding + voorzien van wandcontactdoos tbv apparaat
op aparte groep 1x230volt-16A.

215,00

E 021

Bedraden loze kookleiding
15-07-16
Bedraden loze kookleiding t.b.v. electrisch koken d.m.v. perilex
wandcontactdoos op een aparte groep 2x230V-16A (exclusief hoofdschakelaar).

285,00

E 101

Verplaatsen elektra-installatiepunt
15-07-16
Het verplaatsen van een elektra-installatiepunt in de wand (bv wandcontactdoos,
schakelaar, thermostaat e.d.). Prijs per stuk. Alleen mogelijk in Gibo wanden.

80,00

E 201

Extra schakelaar (hotel) op bestaand lichtpunt
15-07-16
Het leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar, zodat lichtpunt
geschakeld kan worden vanaf twee verschillende plaatsen (wisselschakelaar).

107,50

E 202

Universele dimmer 500W
15-07-16
Wijzigen schakelaar in universele dimmer (500W) geschikt voor halogeen- en
LED-lampen.

165,00

E 203

Universele dimmer 800W
15-07-16
Wijzigen schakelaar in universele dimmer (800W) geschikt voor halogeen- en
LED-lampen.

225,00

E 205

Wandlichtpunt op bestaande schakelaar
15-07-16
Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt, geschakeld op een bestaande
schakelaar (twee lichtpunten bedienen door één schakelaar).
U dient een plaats aan te geven op tekening en u dient aan te geven op welke
schakelaar hij aangesloten dient te worden.

105,00

E 301

Loze leiding
15-07-16
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding, met trekdraad, vanuit de
meterkast naar een loze inbouwdoos.

120,00

E 303

Bedraden loze UTP aansluiting
15-07-16
Leveren en aanbrengen van een bedrade UTP (cat5e) aansluiting in bestaande loze
leiding afgemonteerd op een UTP-wandcontactdoos (RJ45).

105,00

E 305

Bedraden loze CAI-aansluiting
Bedraden en afmonteren van een loze CAI-aansluiting.

105,00

paraaf koper

15-07-16

Bedrag

33,00
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Offerte
Projectnr.
Omschrijving
Datum
Bedrijf

Bouwnummer :
Koper
:

Optie

:
:
:
:

25380
Sliedrecht, Baanhoek-West, 43 won
16-3-2016
Kroon en De Koning B.V.

MAKELAAR

Sluitings
datum
Exclusief versterker, te adviseren bij twee of meer aansluitingen.

Aantal

Prijs incl.
BTW

E 308

CAI-versterker tbv TV
15-07-16
Het leveren en monteren van een CAI-versterker t.b.v. televisie inclusief
enkele wandcontactdoos in de meterkast.

270,00

E 601

Extra aardlekschakelaar
15-07-16
Het uitbreiden van de meterkast met een extra aardlekschakelaar.
NB Mocht blijken dat door de keuze van al uw meer- en minderwerk het totaal
aantal groepen boven de 8 uitkomt, dan wordt conform de NEN 1010, deze
optie bij u in rekening gebracht. NB Optie is exclusief extra groepen.

250,00

Gelieve het totaalbedrag van het door u op deze m/m lijst aangekruiste meer- en/of

Bedrag

Totaal

minderwerk in te vullen
*** Heeft u de gewenste meer- / minderwerken aangekruist en het totaalbedrag
ingevuld? Gelieve de offerte op elke pagina te tekenen

€

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Algemene voorwaarden
Op de standaard koperskeuzelijst en offerte zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- minderwerk van toepassing.

Accoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.
* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen meer - en minderwerk wijzigingen worden geaccepteerd.
Koper
Bouwnummer
Datum

:
: MAKELAAR
:

Handtekening koper

:
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