Optielijst De Prins
Project:

De Prins

Woningtype:

Appartementen

Versie:

26-02-2021

Wij verzoeken u de keuzelijst zo compleet mogelijk in te vullen en mee te nemen naar het gesprek met uw kopersbegeleider. Prijzen zijn inclusief 21% BTW en verrekening van de standaard materialen en arbeid.
Aantal

Sluitingsdata (per bouwnummer)
bouwnr

bouwnrs

2

bouwnrs

bouwnrs

bouwnrs

Optienr.

Omschrijving

Prijs €

bouwnrs

54, 59

70, 75

86, 91

110, 111

118, 119

62, 67

78, 83

94, 99

112, 113

120, 121

102, 107

114, 115

122, 123

116, 117

124, 125

RUWBOUW
7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.20-A

Extra dubbele wandcontactdoos (in lichte scheidingswand)

stuk

160,00

stuk

190,00

stuk

345,00

stuk

375,00

Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.20-B

Extra dubbele wandcontactdoos (in betonwand)
Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.30-A

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep
(in lichte scheidingswand)
Vanuit de meterkast wordt er een bedraade leiding aangebracht, welke in de
woning wordt afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos. Dit is inclusief het
aanpassen van de meterkast en het plaatsen van een extra groep.
Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.30-B

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep (in betonwand)
Vanuit de meterkast wordt er een bedraade leiding aangebracht, welke in de
woning wordt afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos. Dit is inclusief het
aanpassen van de meterkast en het plaatsen van een extra groep.
Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.
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7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.40-A

Extra loze leiding (in lichte scheidingswand)

stuk

135,00

stuk

165,00

stuk

160,00

stuk

190,00

stuk

260,00

stuk

290,00

Er wordt een loze leiding (19 millimeter) vanuit de meterkast naar een
opgegeven punt in de woning aangebracht.
Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.40-B

Extra loze leiding (in betonwand)
Er wordt een loze leiding (19 millimeter) vanuit de meterkast naar een
opgegeven punt in de woning aangebracht.
Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.50-A

Wandlichtpunt (in lichte scheidingswand) op betaande
lichtschakelaar
Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.50-B

Wandlichtpunt (in betonwand) op bestaande lichtschakelaar
Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.52-A

Wandlichtpunt met lichtschakelaar (in lichte scheidingswand)
Tenzij anders aangegeven worden deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.52-B

Wandlichtpunt met lichtschakelaar (in betonwand)
Tenzij anders aangegeven worden deze op de standaard hoogte aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.55

Plafondlichtpunt op bestaande lichtschakelaar

stuk

190,00

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.56

Plafondlichtpunt met lichtschakelaar

stuk

280,00

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.70-A

Extra DATA aansluiting (in lichte scheidingswand)

stuk

310,00

Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad
met een 8 aderig kabel (cat 5E) welke in de woning compleet wordt afgemonteerd.
In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien
van een aansluitstekker.
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte
aangebracht.
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7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.70-A

Extra DATA aansluiting (in betonwand)

stuk

340,00

stuk

260,00

stuk

290,00

stuk

60,00

Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad
met een 8 aderig kabel (cat 5E) welke in de woning compleet wordt afgemonteerd.
In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien
van een aansluitstekker.
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte
aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.75-A

Extra CAI aansluiting (in lichte scheidingswand)
Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad
met een COAX kabel welke in de woning compleet wordt afgemonteerd.
In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien
van een aansluitstekker.
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte
aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.34.75-B

Extra CAI aansluiting (in betonwand)
Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad
met een COAX kabel welke in de woning compleet wordt afgemonteerd.
In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien
van een aansluitstekker.
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte
aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.36.10-A

Verplaatsen elektrapunt (naar een lichte scheidingswand)
Het betreft een aansluitpunt in de wand.
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte
aangebracht.
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7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.36.10-B

stuk

90,00

Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos

stuk

50,00

Loze leiding bedraden t.b.v. van enkele wcd op aparte groep

stuk

245,00

stuk

220,00

stuk

170,00

stuk

200,00

Verplaatsen elektrapunt (naar een betonwand)
Het betreft een aansluitpunt in de wand.
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte
aangebracht.

7 mei 2021

8 okt. 2021

5 nov. 2021

3 dec. 2022

4 feb. 2022

4 mrt. 2022

30.36.20

AFBOUW
18 april 2022 10 juni 2022

1 juli 2022

22 juli 2022

22 aug. 2022 2 sept. 2022

30.32.10

Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad en voorzien van een enkele
wandcontactdoos op een aparte groep, dit is Inclusief aanpassingen van de
meterkast en het plaatsen van een extra groep.

18 april 2022 10 juni 2022

1 juli 2022

22 juli 2022

22 aug. 2022 2 sept. 2022

30.32.70

Loze leiding bedraden t.b.v. DATA aansluiting
Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad met een 8 aderig kabel
(cat 5E) welke in de woning compleet wordt afgemonteerd.
In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is
voorzien van een aansluitstekker.

18 april 2022 10 juni 2022

1 juli 2022

22 juli 2022

22 aug. 2022 2 sept. 2022

30.32.75

Loze leiding bedraden t.b.v. CAI aansluiting
Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad met een COAX kabel welke
in de woning compleet wordt afgemonteerd.
In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is
voorzien van een aansluitstekker.

18 april 2022 10 juni 2022

1 juli 2022

22 juli 2022

22 aug. 2022 2 sept. 2022

30.36.40

Wijzigen standaard lichtschakelaar in een dimschakelaar t.b.v.
halogeen en gloeilamp
LET OP! De keuze voor een dimmer is afhankelijk van de lamp die u kiest. Niet
iedere dimmer is geschikt voor iedere lamp. Wij raden u aan eerst de lampen aan
te schaffen en pas daarna dimmers te plaatsen. In de praktijk komt dit er op
neer dat kopers dimmers na de oplevering aanbrengen.
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18 april 2022 10 juni 2022

1 juli 2022

22 juli 2022

22 aug. 2022 2 sept. 2022

30.36.45

Wijzigen standaard lichtschakelaar in een dimschakelaar t.b.v. LED

stuk

260,00

LET OP! De keuze voor een dimmer is afhankelijk van de lamp die u kiest. Niet
iedere dimmer is geschikt voor iedere lamp. Wij raden u aan eerst de lampen aan
te schaffen en pas daarna dimmers te plaatsen. In de praktijk komt dit er op
neer dat kopers dimmers na de oplevering aanbrengen.

Naam:

...................................

Bouwnummer :

........

Handtekening(en):

.........................................
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