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*ALGEMEEN*
In deze alternatievenlijst worden diverse ruw- en afbouw
alternatieven beschreven en aangeboden die voor iedere woning
van toepassing zijn.
De diverse opties voor uitbreiding van de woning alsmede deze
ruw- en afbouw alternatieven worden in een persoonlijk gesprek
met onze werkvoorbereider besproken.
Uw wensen leggen we vast middels dit document en de bij
behorende werktekening.
U wordt door ons uitgenodigd om samen met onze
werkvoorbereider in onze showroom uw individuele wensen te
bespreken en vast te leggen.
Voor het registeren van de definitieve aanvullende
contractstukken, te weten bouwverslag(en) meer- en/of
minderwerken, werktekening, keuken tekening met aansluitschema
en sanitair tekeningen, zullen wij gebruik maken van Volgjewoning.
Op deze website kunt u altijd bekijken voor welke stukken u heeft
getekend en waarop wij de woning zullen gaan bouwen.
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*SLUITINGSDATA*
De sluitingsdata van de verschillende onderdelen zijn hieronder
omschreven. Hierbij is het vooral van belang dat de definitieve
aansluitpunten van de keuken, het sanitair en het elektra bij ons
bekend zijn. Dat wil zeggen de exacte plaats van de ontvangst
toestellen. Een en ander in verband met het op de juiste plaats
aanbrengen van de rioleringen, water- en elektraleidingen in de
begane grond en de verdiepingsvloeren als ook de leidingwerken
in de kruipruimte onder de begane grondvloer. Hiervoor moeten
gemaatvoerde keuken- en sanitair tekeningen worden verstrekt.
Sluitingsdata zijn te vinden in Volgjewoning.
RUWBOUW:
Het vastleggen van de keuzes en wensen in constructie, gevel en
dak:
- vastleggen positie van de woning op de kavel
- vastleggen Peil begane grond vloer van de woning ten opzichte
van het NAP
- vastleggen keuzes uitbreidingen zoals onder andere;
funderingspalen, terrasvloeren, uitbouwen, erkers, luifels,
carports, veranda's, etc.
- vastleggen keuzes gevelonderdelen zoals onder andere;
bakstenen, voegwerk(en), raamdorpelstenen, spekbanden, gooten dakranddetaillering, gevelkozijnen, gevelbekledingen, gevelstucwerken, regenpijpen, etc.
- vastleggen keuzes dakonderdelen zoals onder andere;
dakkapellen, dakramen, lichtkoepels, dakpannen, etc.
- vastleggen sparingen, vloerluiken, e.d. in de begane grond vloer
- vastleggen indeling binnenwanden (niet constructief)
- vastleggen haard kanaal
- vastleggen kleuren standaard schilder- en sauswerken binnen en
buiten
- vastleggen posities keuken toestellen en apparatuur
- vastleggen posities sanitaire toestellen
- vastleggen kleuren standaard schilderwerk binnen en buiten
- vastleggen aansluitpunten W-installaties aan de buitenzijde van
de woning
- vastleggen aansluitpunten W-installaties in de vloeren en
plafonds van de woning
- vastleggen aansluitpunten E-installaties aan de buitenzijde van
de woning
- vastleggen aansluitpunten E-installaties in de vloeren en
plafonds van de woning
- etc.
AFBOUW:
Het vastleggen van de keuzes in de eindafwerkingen:
- vastleggen keuzes tuininrichting
- vastleggen keuzes binnen kozijnen
- vastleggen keuzes binnen deuren inclusief beslag
- vastleggen keuzes trappen inclusief hekwerken, muurleuningen
- vastleggen keuzes vensterbanken
- vastleggen keuzes plafond- en wandafwerkingen
- vastleggen kleuren aanvullend schilder- en sauswerken binnen
en buiten
- vastleggen aansluitpunten W-installaties in wanden van de
woning
- vastleggen aansluitpunten E-installaties in wanden van de
woning
- vastleggen schakelmateriaal, lichtarmaturen, spotjes, e.d. ten
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behoeve van de e-installaties
- etc.
TEGELWERK / KEUKEN / SANITAIR:
- vastleggen keuzes vloer- en wandtegelwerken
- vastleggen keuzes keukenintichting
- vastleggen keuzes sanitaire toestellen
- etc.

**BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN**
26.0
26.002

ROOKGASAFVOERKANAAL
1,00

st

*GASLEIDING GASHAARD OP GASFLESSEN*
Leveren en aanbrengen van een "loze" gasleiding in de
kruipruimte vanaf de locatie van de gashaard naar de locatie van
de gasflessen buiten.

€ 670,00

**KOZIJNEN. RAMEN EN DEUREN**
30.3

STALEN BINNENKOZIJNEN OPDEK MET BOVENLICHT

30.300

1,00

st

*EXTRA OPDEK STALEN BINNENKOZIJNEN MET
BOVENLICHT*
Leveren en aanbrengen van een extra stalen nastelkozijn type
opdek met bovenlicht.
- Exclusief opdek boarddeur.
- Bovenlicht voorzien van enkelbladige beglazing
- Kleur RAL 9010

€ 325,00

30.301

1,00

st

*TOESLAG ZWART*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het stalen
nastelkozijn type opdek met bovenlicht in de kleur zwart RAL 9004.

€ 260,00

30.302

1,00

st

*TOESLAG DUBBELDEURS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het stalen
nastelkozijn type opdek met bovenlicht in een dubbel deur
uitvoering met een standaard afmeting.
- Exclusief opdek boarddeur.

€ 495,00

30.3

STALEN BINNENKOZIJNEN OPDEK ZONDER BOVENLICHT

30.310

1,00

st

*TOESLAG STALEN BINNENKOZIJN ZONDER BOVENLICHT *
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een stalen
nastelkozijn type opdek zonder in plaats van met bovenlicht.
- Kleur RAL 9010

30.311

1,00

st

*EXTRA OPDEK STALEN BINNENKOZIJNEN ZONDER
BOVENLICHT*
Leveren en aanbrengen van een extra stalen nastelkozijn type
opdek zonder bovenlicht.
- Exclusief opdek boarddeur.
- Kleur RAL 9010

Pagina 4 van 56

€ 90,00

€ 355,00

Code

Aantal

Eenheid

30.3

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

STALEN BINNENKOZIJNEN STOMP

30.320

1,00

st

*TOESLAG STALEN BINNENKOZIJN STOMP I.P.V. OPDEK*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een stalen
nastelkozijn type stomp zonder bovenlicht in plaats van type
opdek met bovenlicht.
- Exclusief stompe boarddeur.
- Kleur RAL 9010

€ 85,00

30.322

1,00

st

*EXTRA STALEN BINNENKOZIJNEN STOMP ZONDER
BOVENLICHT*
Leveren en aanbrengen van een extra stalen nastelkozijn type
stomp zonder bovenlicht.
- Exclusief stompe boarddeur.
Kleur RAL 9010

€ 360,00

30.3

HOUTEN BINNENKOZIJNEN STOMP

30.330

1,00

st

*TOESLAG HOUTEN BINNENKOZIJN I.P.V. STAAL*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een houten
binnenkozijn type stomp zonder bovenlicht in plaats van een stalen
nastelkozijn type opdek met bovenlicht.
- Inclusief standaard afwerkingen en schilderwerken.
- Exclusief stompe boarddeur.
- Kleur RAL 9010

€ 605,00

30.333

1,00

st

*EXTRA HOUTEN BINNENKOZIJNEN STOMP ZONDER
BOVENLICHT*
Leveren en aanbrengen van een extra houten binnen kozijn type
stomp zonder bovenlicht.
- Inclusief standaard afwerkingen en schilderwerken.
- Exclusief stompe boarddeur.
- Kleur RAL 9010

€ 870,00

30.334

1,00

st

*TOESLAG ZWART*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het houten binnen
kozijn type stomp zonder bovenlicht in de kleur zwart RAL 9004.

€ 350,00

30.3
30.350

STALEN BINNENKOZIJNEN SCHUIF
1,00

st

*STOMP STALEN SCHUIDEURKOZIJN VOOR DE WAND ENKELE DEUR*
Leveren en aanbrengen van een stalen enkel schuifdeurkozijn
zonder bovenlicht voor de wand inclusief:
- standaard 1 stompe boarddeur afmeting maximaal
1030x2315mm
- standaard 2 schuifkommen LB41 kleur mat RVS
- Kleur schuifdeurkozijn RAL 9010
- Kleur stompe boarddeur RAL 9010 gelijkend
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30.351

1,00

st

*STOMP STALEN SCHUIDEURKOZIJN IN DE WAND - ENKELE
DEUR*
Leveren en aanbrengen van een stalen enkel schuifdeurkozijn
zonder bovenlicht in de wand inclusief:
- standaard 1 stompe boarddeur afmeting maximaal
1030x2315mm
- standaard 2 schuifkommen LB41 kleur mat RVS
- Kleur schuifdeurkozijn RAL 9010
- Kleur stompe boarddeur RAL 9010

€ 2.910,00

30.352

1,00

st

*STOMP STALEN SCHUIDEURKOZIJN VOOR DE WAND DUBBELE DEUR*
Leveren en aanbrengen van een stalen dubbel schuifdeurkozijn
zonder bovenlicht voor de wand inclusief:
- standaard 2 stompe boarddeur afmeting maximaal
1030x2315mm
- standaard 4 schuifkommen LB41 kleur mat RVS
- Kleur schuifdeurkozijn RAL 9010
- Kleur stompe boarddeur RAL 9010

€ 4.320,00

30.353

1,00

st

*STOMP STALEN SCHUIDEURKOZIJN IN DE WAND DUBBELE DEUR*
Leveren en aanbrengen van een stalen dubbel schuifdeurkozijn
zonder bovenlicht in de wand inclusief:
- standaard 2 stompe boarddeur afmeting maximaal
1030x2315mm
- standaard 4 schuifkommen LB41 kleur mat RVS
- Kleur schuifdeurkozijn RAL 9010
- Kleur stompe boarddeur RAL 9010

€ 4.530,00

30.4

BINNENDEUREN OPDEK

30.400

1,00

st

*EXTRA BOARD OPDEK DEUR*
Leveren en aanbrengen van een opdek boarddeur in een
standaard afmeting tot en met 930x2315mm.
- Kleur RAL 9010 fabrieksmatig gespoten
- Standaard loopslot
- Opmerking: garnituur kiezen onder code 30.7

€ 235,00

30.401

1,00

st

*TOESLAG SPAANVULLING*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van de opdek boarddeur
voorzien van spaanvulling in plaats van honingraat.

€ 140,00

30.402

1,00

st

*TOESLAG ALUTHERM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van de opdek boarddeur
voorzien van spaanvulling in plaats van honingraat.

€ 530,00

30.410

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6501 C3*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6501 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 650,00
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30.411

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6502 C3 - MAT
GLAS & BIES*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6502 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- matte beglazing met heldere bies
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 1.165,00

30.412

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6503 C3*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6503 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 680,00

30.413

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6504 C3 - BLANK
GLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6504 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 760,00

30.414

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6510 C3 - BLANK
GLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6510 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 980,00
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30.415

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6511 A1*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6511 A1 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 600,00

30.416

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6512 A - BLANK
FACETGLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6512 B2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas (facet)
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 800,00

30.417

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6513 A - MAT GLAS
& BANEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6513 A1 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- matte beglazing met heldere banen
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 925,00

30.418

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6514 A1*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6514 A1 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 620,00
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30.419

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6551 B2*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6551 B2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 620,00

30.420

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6552 B2 - GLAS IN
LOOD 6*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6552 B2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- glas in lood beglazing model 6
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 930,00

30.421

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6562 A1 - BLANK
GLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6562 A1 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 780,00

30.422

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6821 D2*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6821 D2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 650,00
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30.423

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6865 D2 - GLAS IN
LOOD D1*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6865 D2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- glas in lood beglazing model D1
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 1.360,00

30.424

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6707 C3*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6707 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 885,00

30.450

1,00

post

*OVERIGE LUXE OPDEK BINNENDEUREN OP AANVRAAG*
Via www.weekampdeuren.nl/nl/binnendeuren kunt u binnendeuren
vinden welke niet in onze inspiratieruimte worden getoond. Na
ontvangst van de door u uitgezochte niet standaard binnendeuren
kunnen wij u een prijsopgave doen toekomen.

€ 550,00

30.471

1,00

st

*TOESLAG INBOORPAUMELLE ZWART STALEN KOZIJNEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van inboorpaumelles
type Zwart.

€ 35,00

Opmerkingen:
- prijsopgave per deur
- alleen mogelijk in combinatie met stalen opdek kozijnen en
deuren
- alleen mogelijk voor de hele woning
30.472

1,00

st

*TOESLAG INBOORPAUMELLE ZWART HOUTEN KOZIJNEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van inboorpaumelles
type Zwart.
Opmerkingen:
- prijsopgave per deur
- alleen mogelijk in combinatie met stalen houten kozijnen en
deuren
- alleen mogelijk voor de hele woning
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BINNENDEUREN STOMP

30.500

1,00

st

*TOESLAG STOMP I.P.V. OPDEK*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een stompe
boarddeur in plaats van een opdek boarddeur.

€ 115,00

30.501

1,00

st

*EXTRA BOARD STOMPE DEUR*
Leveren en aanbrengen van een stompe boarddeur in een
standaard afmeting tot en met 930x2315mm
- Kleur RAL 9010 fabrieksmatig gespoten
- Standaard loopslot
- Opmerking: garnituur kiezen onder code 30.7

€ 300,00

30.502

1,00

st

*TOESLAG SPAANVULLING*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van de stompe
boarddeur voorzien van spaanvulling in plaats van honingraat.

€ 120,00

30.504

1,00

st

*TOESLAG ALUTHEM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een stompe alutherm
deur in plaats van een stompe boarddeur voorzien honingraat
vulling.
- Kleur schilderwerk RAL 9010

€ 960,00

Opmerking:
- wordt veelal toegepast tussen een warme en koude ruimte,
bijvoorbeeld tussen woning (verwarmd) en berging (onverwarmd)
30.510

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6501 C3*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6501 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 635,00

30.511

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6502 C3 - MAT
GLAS & BIES*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6502 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- matte beglazing met heldere bies
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 1.150,00
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30.512

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6503 C3*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6503 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 665,00

30.513

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6504 C3 - BLANK
GLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6504 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 745,00

30.514

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6510 C3 - BLANK
GLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6510 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 965,00

30.515

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6511 A1*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6511 A1 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 590,00
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30.516

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6512 A - BLANK
FACETGLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6512 B2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas (facet)
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 785,00

30.517

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6513 A1 - MAT GLAS
& BANEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6513 A1 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- matte beglazing met heldere banen
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 910,00

30.518

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6514 A1*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6514 A1 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 600,00

30.519

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6551 B2*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6551 B2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 600,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.520

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6552 B2 - GLAS IN
LOOD 6*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6552 B2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- glas in lood beglazing model 6
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 915,00

30.521

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6562 A1 - BLANK
GLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6562 A1 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 775,00

30.522

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6821 D2*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6821 D2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 640,00

30.523

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6865 D2 - GLAS IN
LOOD D1*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6865 D2 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- glas in lood beglazing model D1
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 990,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.524

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6707 C3*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een opdek
binnendeur WK6707 C3 in plaats van een opdek boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- kleur schilderwerk RAL 9010

€ 875,00

30.541

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6356 C3 - BLANK
GLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een stompe
binnendeur WK6356 C3 in plaats van een stompe boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas
- schilderwerk in de kleur RAL 9017

€ 940,00

30.542

1,00

st

*TOESLAG WEEKAMP BINNENDEUR WK6358 C3 - BLANK
GLAS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een stompe
binnendeur WK6358 C3 in plaats van een stompe boarddeur
voorzien honingraat vulling inclusief:
- standaard slot
- standaard beslag
- standaard schild
- standaard afmeting
- blank veiligheidsglas
- schilderwerk in de kleur RAL 9017

€ 990,00

30.550

1,00

post

*OVERIGE LUXE STOMPE BINNENDEUREN OP AANVRAAG*
Via www.weekampdeuren.nl/nl/binnendeuren kunt u binnendeuren
vinden welke niet in onze inspiratieruimte worden getoond. Na
ontvangst van de door u uitgezochte niet standaard binnendeuren
kunnen wij u een prijsopgave doen toekomen.

€ 810,00
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Code

30.570

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*TOESLAG SCHARNIEREN RVS STALEN KOZIJNEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van scharnieren type
RVS.

€ 75,00

Opmerkingen:
- prijsopgave per deur
- alleen mogelijk in combinatie met stalen stompe kozijnen en
deuren
- alleen mogelijk voor de hele woning
30.571

1,00

st

*TOESLAG SCHARNIEREN ZWART STALEN KOZIJNEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van scharnieren type
zwart.

€ 80,00

Opmerkingen:
- prijsopgave per deur
- alleen mogelijk in combinatie met stalen stompe kozijnen en
deuren
- alleen mogelijk voor de hele woning
30.575

1,00

st

*TOESLAG SCHARNIEREN RVS HOUTEN KOZIJNEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van scharnieren RVS.

€ 55,00

Opmerkingen:
- prijsopgave per deur
- alleen mogelijk in combinatie met houten stompe kozijnen en
deuren
- alleen mogelijk voor de hele woning
30.576

1,00

st

*TOESLAG SCHARNIEREN ZWART HOUTEN KOZIJNEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van scharnieren zwart.

€ 75,00

Opmerkingen:
- prijsopgave per deur
- alleen mogelijk in combinatie met houten stompe kozijnen en
deuren
- alleen mogelijk voor de hele woning
30.580

1,00

st

*TOESLAG SCHARNIEREN VERDEKT HOUTEN KOZIJNEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van scharnieren zwart.
Opmerkingen:
- prijsopgave per deur
- alleen mogelijk in combinatie met houten stompe kozijnen en
deuren
- alleen mogelijk voor de hele woning
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€ 185,00

Code

30.6

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

GARNITUUR BINNENDEUREN
Standaard beslag op rozet (doorhalen wat niet van toepassing is):
Atlanta

Marseille

Stockholm

Vitoria
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

30.600

1,00

st

*GARNITUUR KAST*
Leveren en aanbrengen van standaard binnendeur garnituur type
kast.

€ 45,00

30.601

1,00

st

*GARNITUUR LOOP*
Leveren en aanbrengen van standaard binnendeur garnituur type
loop.

€ 50,00

30.602

1,00

st

*GARNITUUR VRIJ & BEZET*
Leveren en aanbrengen van standaard binnendeur garnituur type
vrij & bezet.

€ 70,00

30.610

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD001-VD012 RVS ROND*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD001 t/m VD012 type RVS Rond.

€ 610,00

Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- keuze uit VD001 t/m VD012, uw keuze VD__________
30.611

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD001-VD012 RVS VIERKANT*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD001 t/m VD012 type RVS Vierkant.

€ 1.030,00

Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- keuze uit VD001 t/m VD012, uw keuze VD__________
30.612

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD041-VD045 RVS VIERKANT*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD041 t/m VD045 type RVS Vierkant.
Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- keuze uit VD041 t/m VD045, uw keuze VD__________
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€ 1.320,00

Code

30.614

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*TOESLAG GARNITUUR VD061 RVS VIERKANT*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD061 type RVS Vierkant.

€ 820,00

Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast voorzien van deurkruk op schild met sleutelgat
- toiletten voorzien van deurkruk op schild met vrij & bezet
garnituur
- badkamers voorzien van deurkruk op schild met vrij & bezet
garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkruk op schild
30.615

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD023-VD025 MAT NIKKEL
GELAKT*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD023 t/m VD025 type Mat Nikkel Gelakt.

€ 415,00

Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- keuze uit VD023 t/m VD025, uw keuze VD__________
30.617

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD021-VD022 RETRO MAT
CHROOM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD021 t/m VD022 type Retro Mat Chroom.

€ 820,00

Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- keuze uit VD021 t/m VD022, uw keuze VD__________
30.618

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD028-VD029 RETRO NIKKEL
GLANS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD028 t/m VD029 type Retro Nikkel Glans.
Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- keuze uit VD028 t/m VD029, uw keuze VD__________
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€ 820,00

Code

30.619

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

won

*TOESLAG GARNITUUR VD031-VD032 ZWART*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD031 t/m VD032 type Zwart.

€ 480,00

Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
- keuze uit VD031 t/m VD032, uw keuze VD__________
30.620

1,00

won

*TOESLAG GARNITUUR VD033 ZWART*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van binnendeur beslag
VD033 type Zwart.

€ 300,00

Opmerkingen:
- alleen mogelijk voor de hele woning
- meterkast enkel voorzien van sleutelrozet
- toiletten voorzien van vrij & bezet garnituur
- badkamers voorzien van vrij & bezet garnituur
- overige deuren enkel voorzien van deurkrukken op rozet
30.7
30.700

METALEN BINNENKOZIJNEN - SKYGATE
1,00

st

*ENKELE DEUR HOOG 2315MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen doorzwaai deur met een
afmeting van circa 930x2315mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- standaard wand en afwerking boven de deur
Draairichting (doorhalen wat van toepassing is):
- taats links > scharnieren links bij zijde glaslatten
- taats rechts > scharnieren rechts bij zijde glaslatten
Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
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€ 3.080,00

Code

30.701

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*ENKELE DEUR HOOG 2578MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen doorzwaai deur met een
afmeting van circa 930x2578mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- houten bevestigingslat tegen plafond kleur wit

€ 3.350,00

Draairichting (doorhalen wat van toepassing is):
- taats links > scharnieren links bij zijde glaslatten
- taats rechts > scharnieren rechts bij zijde glaslatten
Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
30.702

1,00

st

*ENKELE DEUR HOOG 3000MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen doorzwaai deur met een
afmeting van circa 930x3000mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- houten bevestigingslat tegen plafond kleur wit

€ 3.480,00

Draairichting (doorhalen wat van toepassing is):
- taats links > scharnieren links bij zijde glaslatten
- taats rechts > scharnieren rechts bij zijde glaslatten
Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
30.703

1,00

st

*DUBBELE DEUR HOOG 2315MM*
Leveren en aanbrengen van stalen dubbele doorzwaai deuren met
een afmeting van circa 1859x2315mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- standaard wand en afwerking boven de deur
Draairichting (doorhalen wat van toepassing is):
- taats links > scharnieren links bij zijde glaslatten
- taats rechts > scharnieren rechts bij zijde glaslatten
Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
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€ 4.690,00

Code

30.704

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*DUBBELE DEUR HOOG 2578MM*
Leveren en aanbrengen van stalen dubbele doorzwaai deuren met
een afmeting van circa 1859x2578mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- houten bevestigingslat tegen plafond kleur wit

€ 5.220,00

Draairichting (doorhalen wat van toepassing is):
- taats links > scharnieren links bij zijde glaslatten
- taats rechts > scharnieren rechts bij zijde glaslatten
Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
30.705

1,00

st

*DUBBELE DEUR HOOG 3000MM*
Leveren en aanbrengen van stalen dubbele doorzwaai deuren met
een afmeting van circa 1859x3000mm inclusief:
- standaard beslag
- hoogwaardige scharnieren
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- houten bevestigingslat tegen plafond kleur wit

€ 5.480,00

Draairichting (doorhalen wat van toepassing is):
- taats links > scharnieren links bij zijde glaslatten
- taats rechts > scharnieren rechts bij zijde glaslatten
Opmerking:
- indien vloerafwerking niet via Thuisinbouwen wordt aangeschaft
worden de stalen deuren op vulblokjes gesteld
30.706

1,00

st

*VAST PANEEL SMALL HOOG 2315MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen paneel/zijlicht met een
breedte van circa 459mm inclusief:
- 2315mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur
Opmerking:
- optie alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde Skygate
deuropties
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€ 1.940,00

Code

30.707

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*VAST PANEEL SMALL HOOG 2578MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen paneel/zijlicht met een
breedte van circa 459mm inclusief:
- 2578mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 2.140,00

Opmerking:
- optie alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde Skygate
deuropties
30.708

1,00

st

*VAST PANEEL SMALL HOOG 3000MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen paneel/zijlicht met een
breedte van circa 459mm inclusief:
- 3000mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 2.470,00

Opmerking:
- optie alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde Skygate
deuropties
30.709

1,00

st

*VAST PANEEL HOOG 2315MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen paneel/zijlicht met een
breedte van circa 918mm inclusief:
- 2315mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 2.090,00

Opmerking:
- optie alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde Skygate
deuropties
30.710

1,00

st

*VAST PANEEL HOOG 2578MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen paneel/zijlicht met een
breedte van circa 918mm inclusief:
- 2578mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur
Opmerking:
- optie alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde Skygate
deuropties
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€ 2.290,00

Code

30.711

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*VAST PANEEL HOOG 3000MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen paneel/zijlicht met een
breedte van circa 918mm inclusief:
- 3000mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 2.640,00

Opmerking:
- optie alleen mogelijk in combinatie met bovengenoemde Skygate
deuropties
30.712

1,00

st

*SCHUIFDEURSYSTEEM VOOR DE WAND - ENKELE DEUR
HOOG 2315MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen enkel schuifdeursysteem
voor de wand inclusief:
- 2315mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- schuifsysteem afgetimmerd
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 3.280,00

30.713

1,00

st

*SCHUIFDEURSYSTEEM VOOR DE WAND - DUBBELE DEUR
HOOG 2315MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen dubbel schuifdeursysteem
voor de wand inclusief:
- 2315mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- schuifsysteem afgetimmerd
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 5.700,00

30.714

1,00

st

*SCHUIFDEURSYSTEEM IN DE WAND - ENKELE DEUR HOOG
2315MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen enkel schuifdeursysteem in
de wand inclusief:
- 2315mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 3.760,00
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Code

30.715

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*SCHUIFDEURSYSTEEM IN DE WAND - ENKELE DEUR HOOG
2578MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen enkel schuifdeursysteem in
de wand inclusief:
- 2578mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 3.950,00

Opmerkingen:
- Uitgaande van verdiepings hoogte van ca. 2650mm
30.716

1,00

st

*SCHUIFDEURSYSTEEM IN DE WAND - DUBBELE DEUR HOOG
2315MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen dubbel schuifdeursysteem
in de wand inclusief:
- 2315mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 6.010,00

30.717

1,00

st

*SCHUIFDEURSYSTEEM IN DE WAND - DUBBELE DEUR HOOG
2578MM*
Leveren en aanbrengen van een stalen dubbel schuifdeursysteem
in de wand inclusief:
- 2578mm hoog
- blank veiligheidsglas (7mm)
- 4 glasvakken verticaal verdeeld
- standaard wand en afwerking boven het paneel
- gecoat in de kleur mat zwart RAL 9005
- hoogte paneel dient gelijk aan gekozen deur

€ 6.390,00

Opmerkingen:
- Uitgaande van verdiepings hoogte van ca. 2650mm

30.7

MAATWERK STALEN BINNENPUIEN VIA
MIJNDEURVANSTAAL
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Code

30.716

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*MAATWERK STALEN BINNENPUIEN VIA
MIJNDEURVANSTAAL*
Voor maatwerk stalen binnenpuien verwijzen we u naar onze
partner mijndeurvanstaal uit Vianen.

€ 6.720,00

Hei- en Boeicopseweg 38,
4126RJ, Hei- en Boeicop.
030-2374000

**TRAPPEN EN BALUSTRADEN**
32.102

1,00

trap

*VUREN HOUTEN VERDIEPINGSTRAP LUXE UITVOERING "1"*
Leveren en aanbrengen van een open vuren trap met de volgende
eigenschappen:
- voorbehandeling wit (1x)
- volledige hardboard beschermtreden
- traptreden en trapbomen dik 38mm
- muurleuningen type MA60 afmeting 60x67mm
- aluminium leuningdragers type LD1012
- boven- en onderregel in grenen afmeting 43x67mm
- spijlen type AS afmeting 20x67mm
- spillen in vuren afmeting 90x90mm
- spillen indien nodig afmeting 67x115mm
- kopafwerking type AS
- dichte uitvoering zie optie 32.200
Schilderwerk:
- vuren trappen open > boven- en onderzijde geheel kleur wit
behoudens boven- en onderzijde treden
- vuren traptreden worden niet geschilderd aangezien deze
bedoeld zijn om te bekleden met nader te bepalen afwerking
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€ 5.750,00

Code

32.103

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

trap

*VUREN HOUTEN VERDIEPINGSTRAP LUXE UITVOERING "2"*
Leveren en aanbrengen van een open vuren trap met de volgende
eigenschappen:
- voorbehandeling wit (1x)
- volledige hardboard beschermtreden
- traptreden en trapbomen dik 38mm
- muurleuningen type MA60 afmeting 60x67mm
- aluminium leuningdragers type LD1012
- boven- en onderregel in grenen afmeting 43x67mm
- spijlen type SP6002 kleur zwart
- spillen in vuren afmeting 90x90mm
- spillen indien nodig afmeting 67x115mm
- kopafwerking type AS
- dichte uitvoering zie optie 32.200

€ 7.260,00

Schilderwerk:
- vuren trappen open > boven- en onderzijde geheel kleur wit
behoudens boven- en onderzijde treden
- vuren traptreden worden niet geschilderd aangezien deze
bedoeld zijn om te bekleden met nader te bepalen afwerking
32.110

1,00

trap

*HARDHOUTEN TRAP OPEN KLEUR WIT*
Leveren en aanbrengen van een open hardhouten trap met de
volgende eigenschappen:
- houtsoort sapeli mahonie
- voorbehandeling wit (1x)
- volledige zachtboard beschermtreden
- traptreden en trapbomen dik 38mm
- muurleuningen in sapeli mahonie Ø38mm in de vorm van de
boom
- aluminium leuningdragers type LD1012
- boven- en onderregel in grenen afmeting 43x67mm
- spijlen in gestoomd beuken Ø27mm
- spillen in vuren afmeting 90x90mm
- spillen indien nodig afmeting 67x115mm

€ 7.170,00

Schilderwerk:
- hardhouten trappen open of dicht > boven- en onderzijde geheel
kleur wit
32.111

1,00

trap

*HARDHOUTEN TRAP DICHT KLEUR WIT*
Leveren en aanbrengen van een dichte hardhouten trap met de
volgende eigenschappen:
- houtsoort sapeli mahonie
- voorbehandeling wit (1x)
- volledige zachtboard beschermtreden
- traptreden en trapbomen dik 38mm
- stootborden in mdf dik 12mm
- muurleuningen in sapeli mahonie Ø38mm in de vorm van de
boom
- aluminium leuningdragers type LD1012
- boven- en onderregel in grenen afmeting 43x67mm
- spijlen in gestoomd beuken Ø27mm
- spillen in vuren afmeting 90x90mm
- spillen indien nodig afmeting 67x115mm
Schilderwerk:
- hardhouten trappen open of dicht > boven- en onderzijde geheel
kleur wit
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€ 7.570,00

Code

32.112
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1,00

Eenheid
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trap

*HARDHOUTEN TRAP OPEN TRANSPARANT*
Leveren en aanbrengen van een open hardhouten trap met de
volgende eigenschappen:
- houtsoort sapeli mahonie
- voorbehandeling transparant (1x)
- volledige zachtboard beschermtreden
- traptreden en trapbomen dik 38mm
- muurleuningen in sapeli mahonie Ø38mm in de vorm van de
boom
- aluminium leuningdragers type LD1012
- boven- en onderregel afmeting 43x67mm
- spijlen Ø27mm
- spillen afmeting 90x90mm
- spillen indien nodig afmeting 67x115mm

€ 7.650,00

Schilderwerk:
- hardhouten trappen open of dicht > boven- en onderzijde geheel
transparant
32.113

1,00

trap

*HARDHOUTEN TRAP DICHT TRANSPARANT*
Leveren en aanbrengen van een open hardhouten trap met de
volgende eigenschappen:
- houtsoort sapeli mahonie
- voorbehandeling transparant (1x)
- volledige zachtboard beschermtreden
- traptreden en trapbomen dik 38mm
- stootborden massief dik 12mm
- muurleuningen in sapeli mahonie Ø38mm in de vorm van de
boom
- aluminium leuningdragers type LD1012
- boven- en onderregel afmeting 43x67mm
- spijlen Ø27mm
- spillen afmeting 90x90mm
- spillen indien nodig afmeting 67x115mm

€ 8.050,00

Schilderwerk:
- hardhouten trappen open of dicht > boven- en onderzijde geheel
transparant
32.120

32.2

1,00

trap

*HARDHOUTEN TRAP DICHT LUXE UITVOERING*
Leveren en aanbrengen van een hardhouten trap dicht luxe
uitvoering inclusief:
- houtsoort treden is eiken geborsteld en met mono coat
behandeld
- houtsoort overige traponderdelen is sapeli mahonie
- voorbehandeling overige traponderdelen wit (1x)
- volledig ingepakt t.b.v. bescherming tijdens de bouw
- traptreden en trapbomen dik 38mm
- stootborden multiplex dik 12mm
- muurleuningen type MA55 afmeting 55x67mm
- leuningdragers type LD5010
- bovenregel hekwerken type MA55 afmeting 55x67mm
- onderregel in grenen afmeting 43x67mm
- spijlen type AS
- spillen afmeting 90x90mm
- spillen indien nodig afmeting 67x115mm
- kopafwerking type C5
OPTIES VASTE TRAPPEN
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€ 10.500,00

Code

32.200

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

trap

*TOESLAG VUREN HOUTEN VERDIEPINGSTRAP DICHT I.P.V.
OPEN*
Leveren en aanbrengen van een vuren trap dicht in plaats van
open met volgende eigenschappen:
- voorbehandeling wit (1x)
- stootborden in mdf dik 12mm

€ 450,00

Schilderwerk:
- vuren trappen dicht > boven- en onderzijde geheel kleur wit RAL
9010 behoudens bovenzijde treden
- vuren traptreden worden niet geschilderd aangezien deze
bedoeld zijn om te bekleden met nader te bepalen afwerking
32.201

1,00

trap

*TRAPTREDEN VOORZIEN VAN ZWARTE STRIP (1 PER
TREDE)*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van 1 zwarte anti-slip
strip per trede inclusief:
- infrezing traptreden
- losse levering bij standaard vuren houten trappen

€ 650,00

Keuze uit (doorhalen wat niet van toepassing is:
- doorlopend
- niet doorlopend
Opmerking:
- prijs per trap
32.202

1,00

trap

*TRAPTREDEN VOORZIEN VAN ZWARTE STRIP (2 PER
TREDE)*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van 2 zwarte anti-slip
strippen per trede inclusief:
- infrezing traptreden
- losse levering bij standaard vuren houten trappen

€ 1.195,00

Keuze uit (doorhalen wat niet van toepassing is:
- doorlopend
- niet doorlopend
Opmerking:
- prijs per trap
32.203

1,00

trap

*TRAPTREDEN VOORZIEN VAN RVS STRIP (1 PER TREDE)*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van 1 RVS anti-slip strip
per trede inclusief:
- infrezing traptreden
- lengte anti-slip strip 700mm
- losse levering bij standaard vuren houten trappen
Opmerking:
- prijs per trap
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€ 990,00

Code

32.204

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

trap

*TRAPTREDEN VOORZIEN VAN RVS STRIP (2 PER TREDE)*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van 2 RVS anti-slip
strippen per trede inclusief:
- infrezing traptreden
- lengte anti-slip strip 700mm
- losse levering bij standaard vuren houten trappen

€ 1.880,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.205

1,00

trap

*VUREN HOUTEN TRAP OPEN VOORZIEN VAN DECOLIJN
TREDEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van decolijn treden bij
een open trap inclusief:
- afwerking conform types showroom

€ 2.550,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.206

1,00

trap

*VUREN HOUTEN TRAP DICHT VOORZIEN VAN DECOLIJN
TREDEN EN MDF STOOTBORDEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van decolijn treden en
mdf stootborden bij een dichte trap inclusief:
- afwerking conform types showroom

€ 2.800,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.207

1,00

trap

*VUREN HOUTEN TRAP DICHT VOORZIEN VAN DECOLIJN
TREDEN EN STOOTBORDEN*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van decolijn treden en
stootborden bij een dichte trap inclusief:
- afwerking conform types showroom

€ 3.030,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.210

1,00

trap

*LEUNINGDRAGERS KLEUR ALUMINIUM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van buiten standaard
aluminium leuningdragers.

€ 230,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.211

1,00

trap

*LEUNINGDRAGERS KLEUR ZWART*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van zwarte
leuningdragers.

€ 270,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.212

1,00

trap

*LEUNINGDRAGERS KLEUR WIT*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van witte leuningdragers.
Opmerking:
- prijs per trap
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€ 270,00
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1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

trap

*LEUNINGDRAGERS LUXE KLEUR ZWART EN RVS*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van luxe leuningdragers.

€ 465,00

Keuze uit (doorhalen wat niet van toepassing is):
- LD 5008 Zwart (hol)
- LD 5010 Zwart (vlak + schroef)
- LD 6001 RVS (vlak)
- LD 6002 RVS (hol)
- LD 6003 RVS (hol Ø50mm)
Opmerking:
- prijs per trap
32.220

1,00

trap

*MUURLEUNINGEN TYPE HOUT LUXE*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een hardhouten
muurleuning type luxe inclusief:
- alumnium leuningdragers type LD1012 kleur aluminium
- extra schilderwerk kleur wit of transparant
Keuze
- type
- type
- type
- type
- type
- type
- type
- type

€ 785,00

uit (doorhalen wat niet van toepassing is):
AD afmeting 38x67mm (ovaal vorm)
AD afmeting 43x67mm (ovaal vorm)
MA breed 55 (ovaal vorm)
MA breed 60 (ovaal vorm)
MA breed 67 (ovaal vorm)
MA breed 80 (ovaal vorm)
RH afmeting 38x53mm (rechthoekige vorm)
RH afmeting 43x67mm (rechthoekige vorm)

Opmerking:
- prijs per trap
32.221

1,00

trap

*MUURLEUNINGEN TYPE ZWART STAAL Ø27MM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een muurleuning
type zwart staal Ø27mm inclusief:
- aangelaste leuningdragers

€ 1.095,00

Opmerking:
- prijs per trap
32.222

1,00

trap

*MUURLEUNINGEN TYPE RVS Ø42MM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van een muurleuning
type RVS Ø42mm inclusief:
- aangelaste leuningdragers
- blinde bevestiging
Opmerking:
- prijs per trap
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€ 1.880,00
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1,00

Eenheid
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Prijzen incl. BTW

m1

*STANDAARD HEKWERK*
Leveren en aanbrengen van het hekwerk type standaard inclusief:
- uitvoering in hout
- boven- en onderregel in grenen afmeting 43x67mm
- spijlen in gestoomd beuken Ø27mm
- spillen in vuren afmeting 90x90mm
- spillen indien nodig afmeting 67x115mm
- extra schilderwerk kleur wit

€ 210,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
32.231

1,00

m1

*STANDAARD HEKWERK MET ZWARTE SPIJLEN Ø12MM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type
standaard met spijlen staal Ø12mm kleur zwart.

€ 295,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
32.232

1,00

m1

*STANDAARD HEKWERK MET ZWARTE SPIJLEN VIERKANT
12MM*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type
standaard met spijlen staal vierkant 12x12mm kleur zwart.

€ 340,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
32.240

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 1*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 1
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type MA67 afmeting 67x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type CC afmeting 45x45mm
- spil type CC afmeting 90x90mm
- kopafwerking type CS
- extra schilderwerk

€ 700,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 60x67mm
32.241

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 2*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 2
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type MA60 afmeting 60x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type AS afmeting 20x67mm
- spil afmeting 90x90mm
- kopafwerking type AS
- extra schilderwerk
Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 60x67mm
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€ 430,00

Code

32.242

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 3*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 3
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel afmeting 43x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type RVS Ø18mm
- spil afmeting 90x90mm
- kopafwerking type MA
- extra schilderwerk

€ 455,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type RH afmeting 43x67mm
32.243

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 4*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 4
inclusief:
- uitvoering in hout afwerking monocoat
- bovenregel type MA60 afmeting 60x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type SP 6002
- spil type SP 6002
- extra schilderwerk

€ 710,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 60x67mm
32.244

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 5*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 5
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel afmeting 43x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type TV afmeting 20x38mm
- spil afmeting 90x90mm
- extra schilderwerk
Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type RH afmeting 43x67mm
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€ 345,00
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m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 6*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 6
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type MA67 afmeting 67x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type KE afmeting 45x45mm
- spil type KE afmeting 90x90mm
- kopafwerking bol + deksel
- extra schilderwerk

€ 640,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 67x67mm
32.246

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 7*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 7
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type AD afmeting 43x67mm
- onderregel afmeting 38x67mm
- spijlen type JB Ø45mm
- spil type JB afmeting 90x90mm
- kopafwerking type AB aangedraaide bol
- extra schilderwerk

€ 550,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type AD afmeting 43x67mm
32.247

1,00

m1

*BASIS TRAP MET HEKWERK TYPE 8*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van het hekwerk type 7
inclusief:
- uitvoering in hout
- bovenregel type MA60 afmeting 60x67mm
- onderregel afmeting 38x60mm
- spijlen type BA afmeting 20x50/90mm
- spil type BA afmeting 90x90mm
- kopafwerking type JC
- extra schilderwerk

€ 670,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk
- advies om deze optie te combineren met de optie luxe
muurleuning type MA60 afmeting 60x67mm
32.250

1,00

m1

*DICHTE WAND BIJ TRAPGAT*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen dichte wand hoog
1000mm bij trapgat inclusief:
- opbouw houten regelwerk met gipsplaten
- standaard afwerking met stucwerk groep 3
Opmerking:
- prijs per strekkende meter wand
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€ 190,00
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m1

*GLAZEN VIDE HEK*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen glazen vide hekwerk
conform inspiratiecentrum Thuisinbouwen.

€ 2.010,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter hekwerk

**NATUUR- EN KUNSTSTEEN**
35.0
35.000

MARMERCOMPOSIET
1,00

m1

*BIANCO C | STANDAARD VENSTERBANK EXTRA*
Leveren en aanbrengen van een extra standaard Bianco C
vensterbank inclusief:
- uitvoering marmercomposiet Bianco C
- afgewerkte koppen

€ 105,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank

35.001

1,00

m1

*BEIGE MI*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Beige MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 35,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank

35.002

1,00

m1

*HARDSTEEN MI*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Hardsteen MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 35,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank

35.003

1,00

m1

*GRIGIO MI*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Grigio MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.
Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
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m1

*TITANO MI*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Titano MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 35,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank

35.005

1,00

m1

*POLARE MI*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Polare MI
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 40,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank

35.010

1,00

st

*TOESLAG MARMERCOMPOSIET VENSTERBANK MET OREN
Toeslag voor het voorzien van de marmercomposiet
vensterbanken van zogenaamde oren lang circa 50mm.

€ 75,00

Opmerking:
- prijs per vensterbank
35.1

35.100

NATUURSTEEN

1,00

m1

*LIMESTONE*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Limestone
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 80,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank

35.101

1,00

m1

*HARSTEEN GEZOET*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Hardsteen gezoet
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 90,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank

35.102

1,00

m1

*NERO ASSOLUTO GEZOET*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Nero Assoluto
gezoete vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 130,00

Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank

35.103

1,00

m1

*NERO ASSOLUTO GEPOLIJST*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van Nero Assoluto
gepolijste vensterbanken in plaats van Bianco C.
Opmerking:
- prijs per strekkende meter vensterbank
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st

*TOESLAG NATUURSTEEN VENSTERBANK MET OREN*
Toeslag voor het voorzien van de natuursteen vensterbanken van
zogenaamde oren lang circa 50mm.

€ 75,00

Opmerking:
- prijs per vensterbank
35.2

35.200

*HOUTEN VENSTERBANKEN*
Kleur schilderwerk mdf vensterbanken (doorhalen wat niet van
toepassing is):
- RAL 1013
- RAL 9010
1,00

m1

*MDF VENSTERBANK RECHT*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van MDF geschilderde
vensterbanken in plaats van Bianco C.

€ 85,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.201

1,00

m1

*MDF VENSTERBANK MET DUIVENJAGER PROFILERING*
Toeslag voor het leveren en aanbrengen van MDF geschilderde
vensterbanken met duivenjager profilering in plaats van Bianco C.

€ 140,00

Opmerkingen:
- prijs per strekkende meter vensterbank
35.210

1,00

st

*TOESLAG MDF VENSTERBANK MET OREN*
Toeslag voor het voorzien van de houten vensterbanken van
zogenaamde oren lang circa 50mm.
Opmerking:
- prijs per vensterbank

**STUKADOORWERK**
40.000

1,00

post

*STUC- EN SAUSWERK OP AANVRAAG*
Stuc- en sauswerk op aanvraag.
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€ 140,00

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

**KEUKEN**
47.0
47.000

SHOWROOM KEUKENVISION
-1,00

post

*KEUKENINRICHTING VERVALLEN | CASCO*
Minderprijs voor het vervallen van de in de
aannemingsovereenkomst opgenomen keuken.
Als u kiest voor het vervallen van de keuken moet u zelf na
oplevering zorg dragen voor de aankoop en (waterdichte)
montage van de keukeninrichting. Bij de keuze voor casco keuken
is de regeling ‘Limitering Garantie’ van Woningborg voor de
vervallen onderdelen van toepassing. U ontvangt een casco
verklaring voor het minderwerk en de kopers informatiefolder
minderwerk van Woningborg ter ondertekening.
Hoe word de keuken uitgevoerd:
- wand- en plafondafwerkingen worden standaard uitgevoerd
conform de technische omschrijving
- rioolafvoeren worden aangebracht uit de vloer voor de wand op
de positie conform de tekening
- warm- en koud waterleidingen worden aangebracht uit de vloer
voor de wand op de positie conform de tekening
- werktuigbouwkundige installaties worden standaard uitgevoerd
conform de technische omschrijving
- elektrische installaties worden standaard uitgevoerd conform de
technische omschrijving
Opmerkingen:
- deels casco is niet toegestaan
- uw keuken leverancier verzorgt rechtstreeks met u de offerte,
facturering en het eventueel verleggen van de leidingen
- wijzigingen en uitbreidingen van het installatiewerk van de
keuken zijn mogelijk mits tijdig voor de sluitingsdatum
aangegeven
- u draagt er zorg voor dat voor de sluitingsdatum de keuken
tekening en aansluitschema aan ThuisinBouwen wordt verstrekt
- wijzigingen naar aanleiding van de via u te ontvangen keuken
tekening en aansluitschema worden verwerkt in een bouwverslag
meer- en/of minderwerk

**WATERINSTALLATIES*
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Code

52.010

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*EXTRA AANSLUITING KW*
- extra aansluitpunt koud water
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 255,00

Opmerking:
- betreft richtprijs aangezien definitieve prijs en/of mogelijkheid
sterk afhankelijk is van gewenste locatie en diameter
52.011

1,00

st

*EXTRA AANSLUITING WW*
- extra aansluitpunt warmwater
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 255,00

Opmerking:
- betreft richtprijs aangezien definitieve prijs en/of mogelijkheid
sterk afhankelijk is van gewenste locatie en diameter
52.015

1,00

st

*EXTRA AANSLUITING KW EN AFVOER*
- extra aansluitpunt koud water en een afvoer
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 505,00

Opmerking:
- betreft richtprijs aangezien definitieve prijs en/of mogelijkheid
sterk afhankelijk is van gewenste locatie en diameter
52.016

1,00

st

*EXTRA AANSLUITING KW, WW EN AFVOER*
- extra aansluitpunt koud-, warm water en een afvoer
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 740,00

Opmerking:
- betreft richtprijs aangezien definitieve prijs en/of mogelijkheid
sterk afhankelijk is van gewenste locatie en diameter
52.017

1,00

st

*EXTRA AANSLUITING BUITEN KW, WW EN AFVOER*
- extra aansluitpunt koud-, warm water en een afvoer buiten
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
Opmerking:
- betreft richtprijs aangezien definitieve prijs en/of mogelijkheid
sterk afhankelijk is van gewenste locatie en diameter
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€ 965,00

Code

52.100

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*WATERONTHARDER TYPE 200*
- fabricaat Boshuis type iQualQ Duo 200
- jaarverbruik water 200m3 per jaar
- gemiddeld voor een huishouden bestaande uit 3 tot 5 personen
- max. jaarverbruik water 200 m3 per jaar
- bij meer gebruik en/of aantal personen is het Duoplux Plus 400
aan te raden
- inclusief montage en voorzieningen als afvoer en elektrisch
aansluitpunt
- inclusief zoutbak
- opstelling in de meterkast zoals gepresenteerd in ons
Inspiratiecentrum

€ 2.665,00

Opmerking:
- afsluiten onderhoudscontract mogelijk met leverancier Boshuis,
bij oplevering word een registratie geleverd die dient ingevuld te
worden waarmee gelijk een onderhoudscontract kan worden
afgesloten.
52.101

1,00

st

*WATERONTHARDER TYPE 400*
- fabricaat Boshuis type iQualQ Duo 400
- jaarverbruik water 400m3 per jaar
- gemiddeld voor een huishouden bestaande uit 5 tot 8 personen
- gemiddeld jaarverbruik water 44 m3 per persoon
- bij meer gebruik en/of aantal personen is het Duoplux Plus 400
aan te raden
- inclusief montage en voorzieningen als afvoer en elektrisch
aansluitpunt
- inclusief zoutbak
- opstelling in de meterkast zoals gepresenteerd in ons
Inspiratiecentrum

€ 2.815,00

Opmerking:
- afsluiten onderhoudscontract mogelijk met leverancier Boshuis,
bij oplevering word een registratie geleverd die dient ingevuld te
worden waarmee gelijk een onderhoudscontract kan worden
afgesloten.
52.110

1,00

st

*DRUKVERHOGER*
Leveren en plaatsen van een drukverhoger inclusief:
- aansluiten op waternetwerk
- type fabricaat Supersilent DV Midi
- Extra wandcontactdoos
Opmerking:
- prijs is een richtprijs, sterk afhangelijk van het gehele leiding
netwerk en de afmontage van het sanitair

**SANITAIR**
53.0

SANITAIR WELKOM IN ONS INSPIRATIECENTRUM!
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€ 2.050,00

Code

53.000

53.1

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TEGELWERK + SANITAIR*
Voor het maken van uw keuze wand- en vloertegelwerken en
sanitair zult u worden uitgenodigd in ons Inspiratiecentrum met in
achtneming van:
- de Inspiratiecentrum zorgt voor de offerte, levering en montage
- u neemt de complete tegelwerken en sanitair toestellen af bij ons
Inspiratiecentrum
- wijzigingen en uitbreidingen van de tegelwerken en sanitair
toestellen zijn mogelijk mits tijdig aangegeven, verrekening volgt
- de gekozen tegelwerken en sanitair toestellen worden in de
offerte van de Inspiratiecentrum met het standaard tegelwerk en
sanitair verrekend
- Inspiratiecentrum draagt er zorg voor dat voor de
sluitingsdatum de tegel- en sanitair tekeningen aan de aannemer
worden verstrekt
- bouwkundige wijzigingen naar aanleiding van de tegel- en
Sanitair tekeningen worden verwerkt in de offerte van de
Inspiratiecentrum
- wijzigingen welke niet voor de sluitingsdatum bij de aannemer
bekend zijn kunnen helaas niet verwerkt worden

TEGELWERK EN SANITAIR VERVALLEN
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Code

53.100

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

post

*TEGELWERK EN SANITAIR VERVALLEN | CASCO*
Minderprijs voor het vervallen van de in de
aannemingsovereenkomst opgenomen tegelwerken en sanitaire
installaties.
Als u kiest voor het vervallen van sanitair en tegelwerk (casco) in
de toilet(ten) en badkamer(s), dan draagt u zelf na oplevering
zorg voor de aankoop en (waterdichte) montage van het sanitair
en tegelwerk. Bij uw keuze voor casco uitvoering is de regeling
‘limitering garantie’ van Woningborg voor de vervallen onderdelen
van toepassing. U ontvangt een casco verklaring voor het
minderwerk en de kopers informatiefolder minderwerk van
Woningborg ter ondertekening.
De wijze waarop de toilet(ten) en badkamer(s) casco worden
uitgevoerd:
- dekvloer in de badkamer vervalt
- dekvloer in het toilet wordt aangebracht
- stucwerk op de wand vervalt, er worden geen reparaties
uitgevoerd, geen neggekanten afgewerkt of sleuven en gaten
dichtgezet
- (voorzet)wanden worden niet aangebracht
- om timmering van koven en/of standleidingen vervalt
- wand- en vloertegelwerk inclusief toebehoren vervalt
- binnendeurdorpel vervalt
- plafondafwerking wordt standaard uitgevoerd conform de
Technische Omschrijving
- rioolafvoeren worden circa 5cm uit de vloer voor de wand op de
posities conform de basistekening aangebracht
- warm- en koud water (beide 1 keer) komt op een door het
bouwbedrijf te bepalen positie de ruimte binnen
- elektrische vloerverwarming door koper aan te brengen
- sanitair inclusief toebehoren vervalt
- elektrische radiator (indien van toepassing) vervalt, het
elektrische aansluitpunt wordt aangebracht op de positie
conform de tekening
- ventilatieventiel wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wand
of het plafond
- elektramateriaal wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wand
Opmerking:
- deels casco is niet mogelijk

53.2
53.200

SANITAIR KLEIN
1,00

st

*BUITENKRAAN VORSTVRIJ*
- kraan in vorstvrije uitvoering
- kraan met slangwartel en gevelplaat (opbouw)
- aparte koudwaterleiding naar meterkast voorzien van een
afsluiter
met EA keerklep
- excl. afvoerput
- locatie volgens tekening
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€ 635,00

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

€ 715,00

53.201

1,00

st

*UITSTORTGOOTSTEEN STAAL MET KOUDWATER*
- staal geëmailleerd
- extra aansluitpunt koudwater met standaard kraan
- installatie zal worden aangepast
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

53.202

1,00

st

*UITSTORTGOOTSTEEN STAAL MET KOUD- EN
WARMWATER*
- staal geëmailleerd
- extra aansluitpunt koud- en warmwater met standaard
mengkraan
- installatie zal worden aangepast
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

53.203

1,00

st

*UITSTORTGOOTSTEEN KERAMISCH MET KOUDWATER*
- keramisch kleur wit
- extra aansluitpunt koudwater met standaard kraan
- installatie zal worden aangepast
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 1.030,00

53.204

1,00

st

*UITSTORTGOOTSTEEN KERAMISCH MET KOUD- EN
WARMWATER*
- keramisch kleur wit
- extra aansluitpunt koud- en warmwater met standaard
mengkraan
- installatie zal worden aangepast
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 1.380,00

€ 940,00

**VERWARMINGSINSTALLATIES**
60.010

1,00

st

*LEIDINGLOZE ZONE VAN CA. 300 X 300MM*
Per stuk, per verdieping

€ 260,00

**ELEKTRONISCHE INSTALLATIES**
70.0

WANDCONTACTDOZEN

70.001

1,00

st

*BESTAANDE WANDCONTACTDOOS DUBBEL I.P.V. ENKEL*
- verticale uitvoering
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 80,00

70.004

1,00

post

*BESTAANDE WANDCONTACTDOZEN MET
KINDERBEVEILIGING (HELE WONING)*
- betreft prijsopgave voor schakelmateriaal Busch Jaeger Reflex
SL
- schakelmateriaal Niko Original en Jung AS 500 zijn standaard
voorzien van kinderbeveiliging
- kinderbeveiliging van overig schakelmateriaal op aanvraag

€ 370,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.005

1,00

post

*BESTAANDE WANDCONTACTDOZEN DUBBEL
HORIZONTAAL I.P.V. VERTICAAL (HELE WONING)*
- exclusief meterkast, trapkast, berging, garage, vliering, zolder,
achter keukenopstelling, etc.
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- locatie volgens tekening

€ 575,00

70.006

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 220,00

70.007

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL OPBOUW
(METERKAST)*
- montage in 1 opbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 135,00

70.008

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL VERTICAAL*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 235,00

70.009

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL*
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 250,00

70.010

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL
GESCHAKELD EXCLUSIEF SCHAKELAAR*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- links | rechts | dubbel | geschakeld
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 260,00

70.011

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL COMBI*
- gecombineerd met bestaande schakelaar
- verticale uitvoering
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 100,00

70.012

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL OP APARTE GROEP*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- inclusief extra groep in meterkast
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 480,00
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.013

1,00

st

*EXTRA VLOERCONTACTDOOS ENKEL*
- inclusief aluminium deksel
- vlakke montage in de dekvloer
- ruimte: ____________________
- volgens tekening- locatie volgens tekening

€ 415,00

70.014

1,00

st

*EXTRA VLOERCONTACTDOOS DUBBEL*
- inclusief aluminium deksel
- vlakke montage in de dekvloer
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 535,00

70.015

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL BUITEN*
- spatwaterdicht, exclusief dubbelpolige schakelaar en exclusief
aparte groep in meterkast
- horizontale uitvoering
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 330,00

70.016

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL BUITEN*
- spatwaterdicht, exclusief dubbelpolige schakelaar en exclusief
aparte groep in meterkast
- horizontale uitvoering
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 400,00

70.017

1,00

st

*EXTRA GRONDKABEL BUITEN 230 VOLT*
- circa 10 meter grondkabel (vanaf gevel gemeten) 230 Volt (2aderig)
- inclusief aparte groep in meterkast
- exclusief extra aardlekschakelaar
- positie: ____________________
- hoogte: circa 400mm - vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 525,00

Opmerkingen:
- exclusief dubbelpolige schakelaar t.b.v. specifieke schakeling

70.018

1,00

st

*EXTRA GRONDKABEL BUITEN 400 VOLT*
- circa 10 meter grondkabel (vanaf gevel gemeten) 400 Volt (2aderig)
- inclusief aparte groep in meterkast
- exclusief extra aardlekschakelaar
- positie: ____________________
- hoogte: circa 400mm - vloerpeil
- locatie volgens tekening
Opmerkingen:
- exclusief dubbelpolige schakelaar t.b.v. specifieke schakeling
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€ 635,00

Code

70.019

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

st

*EXTRA GRONDKABEL BUITEN DATA-/UTP*
- circa 10 meter data-/utp kabel (vanaf gevel gemeten)
- positie: ____________________
- hoogte: circa 400mm - vloerpeil
- locatie volgens tekening

70.1
70.100

Prijzen incl. BTW

€ 345,00

SCHAKELAARS
1,00

st

*DUBBELPOLIGE I.P.V. ENKELPOLIGE SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 75,00

Ten behoeve van:
- vochtige ruimten zoals berging, garage, badkamer
- elektrapunten buiten zoals wandcontactdoos, verlichting,
grondkabel, etc.
- elektrapunten te voorzien van elektrische apparaten meer als
500W zoals kachels, warmte lampen, boilers, etc.
70.101

1,00

st

*KASTSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- montage op binnenkozijn
- montage in 1 opbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 75,00

70.102

1,00

st

*SCHAKELAAR MET CONTOLE LAMP I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 75,00

70.103

1,00

st

*WISSELSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 185,00

70.104

1,00

st

*TREK-/WISSELSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 170,00

70.105

1,00

st

*KRUISSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- bij meer als 2 schakelaars per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 185,00
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Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.106

1,00

st

*BEWEGINGSSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 340,00

70.107

1,00

st

*DIMMER TYPE DRAAIKNOP I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 145,00

70.108

1,00

st

*DIMMER TYPE TASTKNOP I.P.V. STANDAARD
SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 195,00

70.109

1,00

st

*SCHEMERSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 240,00

70.110

1,00

st

*ENKELPOLIGE SCHAKELAAR 2X ENKEL I.P.V.
SERIESCHAKELAAR*
- horizontale uitvoering
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 110,00

70.111

1,00

st

*EXTRA ENKELPOLIGE SCHAKELAAR (=STANDAARD)*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 185,00

70.112

1,00

st

*EXTRA DUBBELPOLIGE SCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 205,00

Ten behoeve van:
- vochtige ruimten zoals berging, garage, badkamer
- elektrapunten buiten zoals wandcontactdoos, verlichting,
grondkabel, etc.
- elektrapunten te voorzien van elektrische apparaten meer als
500W zoals kachels, warmte lampen, boilers, etc.
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Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.113

1,00

st

*EXTRA ENKELPOLIGE KAST SCHAKELAAR*
- montage op binnenkozijn
- montage in 1 opbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 185,00

70.114

1,00

st

*EXTRA ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET CONTROLELAMP*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 205,00

70.115

1,00

st

*EXTRA WISSELSCHAKELAAR*
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 205,00

70.116

1,00

st

*EXTRA TREK-/WISSELSCHAKELAAR*
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 245,00

70.117

1,00

st

*EXTRA KRUISSCHAKELAAR*
- bij meer als 2 schakelaars per lichtpunt(en)
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 205,00

70.118

1,00

st

*EXTRA BEWEGINGSSCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 455,00

70.119

1,00

st

*EXTRA DIMMER TYPE DRAAIKNOP*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 260,00

70.120

1,00

st

*EXTRA DIMMER TYPE TASTKNOP*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 310,00

70.121

1,00

st

*EXTRA SCHEMERSCHAKELAAR*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 345,00
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Code

70.122

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

st

*EXTRA ASTROKLOK T.B.V. BUITENVERLICHTING*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- positie: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

70.2

Prijzen incl. BTW

€ 345,00

LOZE LEIDINGEN

70.200

1,00

st

*EXTRA LOZE LEIDING*
- voorzien van controle draad
- leiding eindigend in een ombouwdoos in de wand
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening
- niet mogelijk op buitengevel

€ 165,00

70.201

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN MET CAI KABEL INCL.
AFMONTAGE*
- exclusief loze leiding
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- afmontage met cai deksel
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 175,00

70.202

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN MET DATA-/UTP KABEL INCL.
AFMONTAGE*
- exclusief loze leiding
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- afmontage met data-/utp deksel
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 175,00

70.203

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN MET ALARM KABEL EXCL.
AFMONTAGE*
- exclusief loze leiding
- leiding en alarm kabel eindigend uit de wand
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 130,00

- alarm kabels eindigend bij draaiende delen van gevelen binnenkozijnen t.b.v. het later aanbrengen van
magneetcontacten worden niet verkocht.
70.204

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN MET GELUID KABEL EXCL.
AFMONTAGE*
- exclusief loze leiding
- standaard geluidkabel 2x1mm2
- leiding en geluid kabel eindigend uit de wand
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening
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€ 90,00

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.205

1,00

st

*LOZE LEIDING VOORZIEN VAN WANDCONTACTDOOS
ENKEL*
- exclusief loze leiding
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 90,00

70.206

1,00

st

*LOZE LEIDING VOORZIEN VAN WANDCONTACTDOOS
DUBBEL VERTICAAL*
- exclusief loze leiding
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 105,00

70.207

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 1 X 230
VOLT*
- exclusief loze leiding
- inclusief extra groep in meterkast
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 345,00

70.208

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 2 X 230
VOLT*
- 2 fase / maximaal 7,2kW
- exclusief loze leiding
- inclusief extra groepen in meterkast
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 415,00

70.209

1,00

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 3 X 230
VOLT*
- exclusief loze leiding
- inclusief aanpassen meterkast met 3 fase hoofd- en
aardlekschakelaar
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening
- exclusief eventuele kosten van het energiebedrijf
- advies om de meterkast door het energiebedrijf aan te sluiten
met 3x25 Ampere

€ 865,00

70.210

1,00

st

*EXTRA AARDLEKSCHAKELAAR IN METERKAST*
- bij uitbreiding elektra installatie elk 4 tal groepen een extra
aardlekschakelaar
- rekening houdend met de reeds aanwezige groepen en
aardlekschakelaars

€ 530,00

70.3

LICHTPUNTEN
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Code

70.301

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*EXTRA AANSLUITPUNT PLAFOND VERLICHTING*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 170,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie
70.302

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT PLAFOND VERLICHTING
CONSTANTE STROOM*
- op constante stroom geschikt voor een armatuur met
bewegings- of schemerschakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 170,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie
70.303

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 160,00

70.304

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING CONSTANTE
STROOM*
- op constante stroom geschikt voor een armatuur met
bewegings- of schemerschakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 160,00

70.305

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT ENKEL ROND (SER)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (SERW), zwart (SERZ) of aluminium
geborsteld (SERR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 345,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- bij verdiepingsvloeren type kanaalplaat toepassing spot onder
voorbehoud van constructie
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie
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Code

70.306

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT ENKEL VIERKANT
(SEV)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (SEVW), zwart (SEVZ) of aluminium
geborsteld (SEVR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 360,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- bij verdiepingsvloeren type kanaalplaat toepassing spot onder
voorbehoud van constructie
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie

70.307

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIM ENKEL MINI
(STEM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (STEMW), zwart (STEMZ) of aluminium
geborsteld (STEMR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
Opmerking bij betonnen vloeren:
- bij verdiepingsvloeren type kanaalplaat niet toepasbaar
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie
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€ 500,00

Code

70.308

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIM DUBBEL MINI
(STDM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard dubbele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (STDMW), zwart (STDMZ) of aluminium
geborsteld (STDMR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 650,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- bij verdiepingsvloeren type kanaalplaat niet toepasbaar
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie

70.309

1,00

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIMLESS ENKEL MINI
(STLEM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard enkele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (STLEMW), zwart (STLEMZ) of aluminium
geborsteld (STLEMR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
- toepassing Trimless alleen bij gladde plafonds, dus niet bij
spack-/spuitwerk
Opmerking bij betonnen vloeren:
- bij verdiepingsvloeren type kanaalplaat niet toepasbaar
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie
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€ 580,00

Code

70.310

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*EXTRA INBOUW LED PLAFOND SPOT TRIMLESS DUBBEL
MINI (STLDM)*
- exclusief enkelpolige schakelaar
- standaard dubbele LED spot conform inspiratiecentrum TiB.nl
- kleuren wit (STLDMW), zwart(STLDMZ) of aluminium
geborsteld (STLDMR)
uw kleurkeuze ____________________
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
- toepassing Trimless alleen bij gladde plafonds, dus niet bij
spack-/spuitwerk

€ 780,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- bij verdiepingsvloeren type kanaalplaat niet toepasbaar
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie

70.311

-1,00

st

*MINDERPRIJS VOOR PLAFOND SPOT ENKEL IN
VRIJHANGEND PLAFOND*
- standaard aangeboden zijn spots in betonnen plafonds
- vrijhangend plafond is gips, hout, multiplex, etc. gemonteerd op
een houten regelwerk o.i.d.

€ -80,00

70.312

-1,00

st

*MINDERPRIJS VOOR PLAFOND SPOT DUBBEL IN
VRIJHANGEND PLAFOND*
- standaard aangeboden zijn spots in betonnen plafonds
- vrijhangend plafond is gips, hout, multiplex, etc. gemonteerd op
een houten regelwerk o.i.d.

€ -130,00

70.313

1,00

st

*EXTRA ROOKMELDER*
- op 230V inclusief back up batterij
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening

€ 280,00

Opmerking bij betonnen vloeren:
- werkelijke locatie afhankelijk van het legplan van de betonnen
vloeren, werkelijke locatie kan dus afwijken van de gewenste
locatie
70.314

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT ZONWERING CONTINU SPANNING*
- exclusief zonweringsschakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening
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€ 190,00

Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

70.315

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT ZONWERING INCL. SCHAKELAAR*
- inclusief zonweringsschakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 345,00

70.316

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT PLAFOND VERLICHTING BUITEN*
- exclusief dubbelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- locatie volgens tekening
- in houten buiten plafonds

€ 225,00

70.317

1,00

st

*EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING BUITEN*
- exclusief dubbelpolige schakelaar
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 225,00

70.4

BADKAMERS
Onderstaand afwijkende prijsopgaven voor elektrapunten in de
badkamer(s) en eventueel andere vochtige ruimten.

70.400

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 220,00

70.401

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL VERTICAAL*
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 230,00

70.402

1,00

st

*EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL*
- vlakke montage in 2 inbouwdozen
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 250,00

70.403

1,00

st

*EXTRA AARDEPUNT*
- t.b.v. extra douchebak, bad, radiator, o.i.d.
- leiding en bedrading eindigend met een buis
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening

€ 160,00
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Code

70.404

Aantal

1,00

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

st

*LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 1 X 230
VOLT*
- exclusief loze leiding
- inclusief extra groep in meterkast
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast
- vlakke montage in 1 inbouwdoos
- ruimte: ____________________
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil
- locatie volgens tekening
Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is):
- whirlpool
- stoomcabine
- sauna
- overig ____________________
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€ 310,00

