Opties badkamer, toilet en keuken
Project:

Halter Bellevue fase 1

Projectnummer:
Bouwnummer:
Gegevens koper:

Datum
Datum gewijzigd

P170007
- naam
- adres
- postcode woonplaats
- tel
- email
-

Nr.:

Omschrijving:
btk1 Optie compleet afgebouwd toilet op de begane grond bestaande uit:
- Wandclosetcombinatie bestaande uit:
o Inbouw wandframe, met voorzet wand tot plafond.
o Wandcloset.
o Zitting dubbel.
o Frontbedieningsplaat.
- Fonteinbakcombinatie bestaande uit:
o Fonteinbak. montage op ca. 90cm boven afgewerkte vloer
o fonteinkraan.
o Plugbekersifon chroom.
- Wandtegelwerk tot ca. 1,3m1 hoogte
- Vloertegelwerk incl. hardstenen dorpel t.p.v. deur
- Spackspuitwerk op plafond en op de wanden van ca. 1,3m1 +peil tot het plafond

Meerminderprijs
€

2.095,00

Eénheid
post

Sluitingsdatum

keuze

1-mei-18

LET OP UITGAANDE VAN AANGELSOTEN OP BESTAANDE STANDAARD AANSLUITINGEN

Datum: 20-09-2017
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Omschrijving:
btk2 Optie compleet afgebouwde badkamer op de verdieping bestaande uit:
- Wandclosetcombinatie bestaande uit:
o Inbouw wandframe, met voorzet wand tot plafond.
o Wandcloset. montage hoogte 40cm boven afgewerkte vloer
o Zitting dubbel.
o Frontbedieningsplaat.
- Douchecombinatie bestaande uit;
o Doucheput 15x15cm.
o Thermostaatkraan.
o Glijstangset
o Zeep/spons houder.
- Wastafelcombinatie bestaande uit;
o Wastafel. montage op ca. 90cm boven afgewerkte vloer
o Mengkraan.
o Plugbekersifon chroom.
o Spiegel 57x40 .
o Planchet
- Wandtegelwerk tot plafond
- Ter plaatse van douche tegelwerk ca. 1cm verdiept met afschot naar het doucheputje.
- Vloertegelwerk incl. hardstenen dorpel t.p.v. deur.
- Spackspuitwerk op plafond
- Gegalvaniseerde radiator (Radson Galva)

Meerminderprijs
€
5.485,00

Eénheid
post

Sluitingsdatum
keuze
1-mei-18

LET OP UITGAANDE VAN AANGELSOTEN OP BESTAANDE STANDAARD AANSLUITINGEN

btk3 Leveren en monteren van een standaard keuken
Voor het meubelwerk merk Selectiv model XL/GL 1…1:

€

5.525,00

post

19-jan-18

- Keuze uit 7 frontkleuren
- Keuze uit 18 kastkleuren
- Keuze uit 10 grepen of geheel greeploos (geringe meerprijs)
- Standaard binnenzijde kast in kleur (gelijk aan buitenzijde)
- Standaard Agantis geheel uittrekbare laden met soft demping
- Laden < 60 cm breed belastbaar tot 40 kg
- Laden > 80 cm breed belastbaar tot 60 kg
- Standaard geheel metalen clipscharnier met soft demping
- Bodems kasten en legplanken standaard 19 mm dik (voorkomt doorzakken bij zware
belasting)
- Standaard kopse kanten met abs-dikkant afgewerkt (voorkomt schade agv stoten van
bv pannen)
- Standaard met dampdoorlatende geschroefde 8 mm rugwand
Incl. leveren en aanbrengen van apparatuur:
Zanussi Integreerbare koelkast met **** vriesvak,
mechanische temperatuurregeling, inhoud 112/15 liter,
geluidsniveau 38 dB, automatische ontdooiing koelruimte
* Energieklasse A+ *
* Aansluitwaarde 80 Watt * Wit

Zanussi Solo multifunctionele oven met magnetron, inhoud 43
liter, elektronische timer, easy-to-clean email, led display,
restwarmte aanduiding, 11 functies
* Aansluitwaarde 3 kW * Roestvrijstaal

Datum: 20-09-2017
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Omschrijving:
Zanussi Volledig integreerbare vaatwasser met 5
programma's, 3 temperaturen, capaciteit 13 couverts,
geluidsniveua 49 dB(A), startuitstel 3 uur
* Energieklasse A+AA *
* Aansluitwaarde 2.2 kW * Wit

Meerminderprijs

Eénheid

Sluitingsdatum

keuze

Zanussi Gaskookplaat met thermokoppel, 4 branders, 2
normale-/ 1 sudder- / 1 sterkbrander, geëmailleerde
pannendragers Roestvrijstaal

Zanussi Schouwafzuigkap met druktoetsen, 3 snelheden,
capaciteit 600 m3/h, 2 halogeenspots, geluidsniveau 71
dB(A), 3 aluminium vetfilters
* Aansluitwaarde 241 Watt * Roestvrijstaal

Eenhendelkeukenmengkraan grohe eurosmart met hoge uitloop

Werkblad:
Uitvoering: Dekker GPR32 Greenpanel werkblad 32 mm
zonder randlijst
Kleur: F 8340 MP

Incl. een extra wcd op aparte groep t.b.v. de oven
Incl. betegelde achterwand, standaard wit 15x15 tegel
Incl. extra tapkraan t.b.v. vaatwasser
Overige aansluitingen zitten standaard in de aanneemsom
Belangrijk is dat u de apparatuur dient te registreren bij
fabrikant (meestal online, of met garantie kaart). Dit ivm
garantie en eventuele verlengde garantie op uw apparatuur.
Volgens voorwaarden leveranciers.
Benodigde gegevens vind u op het apparaat en/of de
handleiding.

Aanzicht

Datum: 20-09-2017
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Omschrijving:

Meerminderprijs

Eénheid

Sluitingsdatum

keuze

Plattegrond

Let op: De optie voor de standaad keuken kan alleen gekozen worden in combinatie met optie e5
t.b.v. van de oven en w4 t.b.v. de vaatwasser
LET OP DE INDELING WIJKT AF VAN DE IN DE VERKOOPBROCHURE OPGENOMEN INDELING.
BETREFFENDE DE INSTALLATIES IS DEZE TEKENING MAATGEVEND
4 Aanpassen installatiepunten t.b.v. buitenstandaardkeuken

-

op aanvraag

22-dec-17

Algemeen (De kleine Letters):
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% b.t.w. en gelden uitsluitend vóór de genoemde
sluitingsdatumoplevering.
Tenzij anders aangegeven zijn bovengenoemde meer- en minderwerkprijzen met de standaard
uitvoeringen verrekend.
Alle wijzigingen moeten getoetst worden aan het bouwbesluit.
Bovengenoemde opties zijn excl. eventuele installatie wijzigingen.
Na het gesprek met aannemer Dozy kunt u voor speciefieke wensen afspraken maken bij
onderstaande bedrijven.
Voor specifieke wensen betreffende toilet- badkamer en overige W- en E-installaties kunt u
contact opnemen met:
wvb@pbkbv.nl
www.taylorgroep.nl
www.pbkbv.nl
0223-637774
PBK Technische installaties B.V.
Drs. F. Bijlweg 238
1784 MC DEN HELDER

Voor specifieke wensen betreffende keukens kunt u contact opnemen met:
Wilms Den Helder bv
Ravelijncenter 39
1785 LX Den Helder
Telefoon :0223-630900
Fax :0223-632800
info@wilms.nl
Voor specifieke wensen betreffende tegelwerk kunt u contact opnemen met:
Lutterman Tegels Den Helder
Industrieweg 12
1785 AG Den Helder
0223-636 300
www.lutterman.nl
info@lutterman.nl
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