
Overzicht casco opties

Project: 9 woningen Corellistraat te Sliedrecht

Projectnr.: 20.031

Peildatum: 14-6-2021

Totaal

O -€ 5.000,00

O -€ 695,00

O -€ 750,00

O -€ 725,00

O -€ 1.995,00

O -€ 1.285,00

O -€ 1.535,00

O -€ 1.795,00

*

Omschrijving

Bij deze keuze vervalt de gehele standaard sanitaire inrichting van de toiletruimte zoals op tekening aangegeven incl. 

vloer- en wandafwerking (tegels en eventueel spuitwerk).

De waterleidingen (voorzien van een aftapkraan) en rioleringsleiding (met einddop) zullen op hun standaard plaats 

worden aangebracht, net als het plafondlichtpunt met schakelaar. Het inbouwreservoir komt hiermee ook te vervallen. 

Het plafond wordt voorzien van de afwerking conform de technische omschrijving. Ten behoeve van de mechanische 

ventilatie wordt op de standaardplaats een ventilatie-opening met ventiel aangebracht. De vloer wordt met een 

dekvloer en dorpel opgeleverd.

Vervallen standaard sanitair en tegelwerk in de toiletruimte*

Vervallen standaard keukenopstelling*

Bij deze keuze vervalt de gehele standaard keuken inrichting (de begane grond) zoals op tekening aangegeven incl. 

vloer- en wandafwerking (tegels en eventueel spuitwerk).

De installatiepunten, waterleidingen (voorzien van een aftapkraan) en rioleringsleidingen (met einddop) zullen op hun 

standaard plaats (overeenkomstig de nultekening van de projectleverancier) worden aangebracht, net als het 

plafondlichtpunt met schakelaar. De wanden worden niet nader afgewerkt (behanklaar) en het plafond wordt voorzien 

van de afwerking conform de technische omschrijving (structuurspuitwerk) opgeleverd. Ten behoeve van het 

gebalanceerde ventilatie systeem worden er twee ventilatie-openingen met ventiel op de standaardplaats 

aangebracht. De vloer wordt met een dekvloer opgeleverd.

Keuken - type Violino/Concerto

zie ook toelichting op volgende pagina en in de koperscontractmap (hoofdstuk 5, 7, 8 en 9)

Badkamer eerste verdieping - type Violino

Badkamer begane grond - type Violino

Vervallen standaard sanitair en tegelwerk in de (optionele) badkamers *

Bij deze keuze vervalt de gehele standaard sanitaire inrichting van de optionele badkamer, zoals op tekening 

aangegeven incl. vloer- en wandafwerking (tegels en eventueel spuitwerk). De waterleidingen (voorzien van een 

aftapkraan) en rioleringsleidingen (met einddop) zullen op hun standaard plaats worden aangebracht, net als het 

plafondlichtpunt en wandlichtpunt met schakelaars. Het inbouwreservoir (indien van toepassing) komt hiermee ook te 

vervallen. Het verwarmingselement wordt op standaard plaats afgemonteerd en aangesloten. Het plafond wordt 

voorzien van de afwerking conform de technische omschrijving. Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt op 

de standaardplaats een ventilatie-opening met ventiel aangebracht. De vloer wordt als ruwe vloer, zonder de dekvloer 

en dorpel, opgeleverd.  

Vervallen standaard sanitair en tegelwerk in de badkamer *

Toiletruimte eerste verdieping - type Violino/Concerto

Toiletruimte begane grond - type Violino/Concerto

Badkamer begane grond bij slaapkamer voor - type Violino

Badkamer eerste verdieping - type Concerto

Bij deze keuze vervalt de gehele standaard sanitaire inrichting van de badkamer, zoals op tekening aangegeven incl. 

vloer- en wandafwerking (tegels en eventueel spuitwerk). De waterleidingen (voorzien van een aftapkraan) en 

rioleringsleidingen (met einddop) zullen op hun standaard plaats worden aangebracht, net als het plafondlichtpunt en 

wandlichtpunt met schakelaars. Het inbouwreservoir (indien van toepassing) komt hiermee ook te vervallen. Het 

verwarmingselement wordt op standaard plaats afgemonteerd en aangesloten. Het plafond wordt voorzien van de 

afwerking conform de technische omschrijving. Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt op de 

standaardplaats een ventilatie-opening met ventiel aangebracht. De vloer wordt als ruwe vloer, zonder de dekvloer en 

dorpel, opgeleverd.  

Toiletruimte begane grond verplaatst bij werkkamer - type Violino/Concerto
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Let op: de gelimiteerde garantieregeling van woningborg is van toepassing indien u voor casco oplevering kiest.

Indien u voor een casco badkamer en/of toilet kiest, kunnen wij op uw verzoek het leidingwerk verplaatsen. U dient voor dit verzoek vóór de 

daarvoor bepaalde sluitingsdatum een gemaatvoerde installatietekening aan te leveren. U ontvangt hiervoor rechtstreeks een offerte. Na 

oplevering draagt u er zelf zorg voor dat de door u gewenste sanitaire toestellen en de wand- en vloerafwerking worden aangesloten resp. 

aangebracht. Hierbij dient u tevens rekening te houden met de aarding van metalen delen op de aardelektrode van de elektrische installatie.

Standaard wordt uw woning voorzien van een keuken, welke na oplevering geplaatst wordt. Desgewenst kunt u via de door ons 

geadviseerde projectleverancier een (individuele) keuken afgestemd op uw woonwensen (tegen meerkosten) aanschaffen.

Individuele keukenopstelling volgens offerte keukenleverancier. 

De keukenshowroom nodigt u uit voor een bezoek en bespreekt met u alle mogelijkheden omtrent de keuken. 

Belangrijk:

Indien vóór de sluitingsdatum geen individuele keuken via de leverancier is opgedragen of niet gekozen is voor het laten aanpassen van het 

leidingwerk van de keuken, zal het leidingwerk op de standaard plaats afgedopt worden opgeleverd.

Indien u een keuken koopt via de door ons geadviseerde keukenleverancier, kunnen wij op uw verzoek het leidingwerk verplaatsen. U dient 

voor dit verzoek een gemaatvoerde installatietekening van de door ons aangegeven leverancier met de aansluitwaarden van de 

keukenapparatuur aan te leveren, op basis van aanpassing op de standaard "nul"- tekening. U ontvangt hiervoor een offerte (zie ook 

handleiding koperskeuzen).

Indien u voor uw eigen keukenleverancier, anders dan onze geadviseerde projectkeukenleverancier kiest, kunnen wij op uw verzoek het 

leidingwerk verplaatsen. U dient voor dit verzoek gebruik te maken van de standaard "nul"- tekening. Op deze tekening kunt u tevens de 

aansluitwaarden van de keukenapparatuur aangeven. Voor het wijzigen c.q. het verplaatsen van het leidingwerk ontvangt een offerte (zie 

ook handleiding koperskeuzen).

Sanitaire ruimten

Individuele opstelling sanitaire ruimten volgens offerte sanitair- en tegelleverancier

Zoals omschreven in de handleiding Koperskeuzen, kunt u ook een individuele keuze maken voor het sanitair en tegelwerk bij de voor het 

project aangewezen sanitair- en tegelleverancier. Uitbreiding met sanitaire onderdelen, aanpassingen in kleur of model, evenals het laten 

vervallen van bepaalde sanitaire onderdelen, worden als individuele sanitairkeuzes beschouwd. Een groter te betegelen oppervlakte, een 

aanpassing in kleur en/of afmetingen van de tegels worden als individuele tegelkeuzen beschouwd. Voor deze aanpassingen en/of 

individuele keuzes kunt u terecht bij onze sanitair- en tegelshowroom. Met de voor uw keuze uitgebrachte offerte wordt het standaard 

sanitair en tegelwerk verrekend. 

Belangrijk:

Uw keuze voor zowel een standaard- als een individuele sanitaire ruimten, dient u kenbaar te maken bij Batenburg B.V.

Standaard sanitaire ruimten. 

Verschillende elementen van de standaard badkamer(s) en toilet(ten) zijn te zien in de sanitairshowroom. Een omschrijving van het 

standaard sanitair en de standaard tegels voor de toiletruimte(n) en badkamer(s) treft u aan in de technische omschrijving. 

Casco sanitaire ruimten

Besluit u om uw badkamer, doucheruimte en/of de toiletten elders aan te schaffen dan maakt u als gevolg daarvan de keuze ‘vervallen 

standaard sanitair en tegels in…..’ De badkamer, doucheruimte en/of toiletten worden dan casco opgeleverd en het leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt. Het sanitair en tegelwerk in de badkamer, doucheruimte en/of toilet mag in dit geval pas na oplevering van de 

woning geplaatst worden. Bovenstaand kunt u uw eventuele keuze voor casco aankruisen.

Indien vóór de sluitingsdatum geen individuele sanitair en tegelkeuze via de leverancier is opgedragen of niet gekozen is voor het laten 

vervallen van het sanitair en tegelwerk, zal het standaard sanitair en tegelwerk in de toiletruimte(n) en badkamer(s) worden geleverd en op 

de standaard plaats. 

Keuken

Let op: de gelimiteerde garantieregeling van woningborg is van toepassing indien u voor casco oplevering kiest.


