OPTIELIJST W-installatie meer- en minderwerk
Project:

Halter Bellevue fase 1

Projectnummer:
Bouwnummer:
Gegevens koper:

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

Datum
Datum gewijzigd

Nr.:
w1
w2
w3

w4
w5

Omschrijving:
Vorstvrije buitenkraan: Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan naast de
achterdeur
Lekbak wasmachine: Kunststof lekbak tbv de wasmachine aangesloten op riolering.
Aansluiting vaatwasser in de keuken: Het aanbrengen van water en afvoerleiding tbv de aansluiting
vaatwasser, indien deze niet te combineren is met de aansluiting van de spoelbak.
Aansluiting vaatwasser in de keuken: vaatwasser aansluiting in de spoelbak kast t.b.v. de optie
standaard keuken
Keukenaansluiting water en afvoer: Het aanpassen van de standaard water en riool aansluiting van
de keuken op een andere positie (volgens aangeleverde tekening van de bewoner) .

Meerminderprijs
€
491,00

Eénheid
p/stuk

opdracht
uiterlijk
12-jan-18

€
€

295,00
292,00

p/stuk
p/stuk

12-jan-18
22-dec-17

€

194,00

p/stuk

19-jan-18

€

435,00

p/stuk

22-dec-17

w6

Keukenaansluiting gas: Het aanpassen van de standaard gas aansluiting van de keuken op
een andere positie (volgens aangeleverde tekening van de bewoner)

€

211,00

p/stuk

26-jan-18

w7

Verplaatsen radiatoraansluiting: Het verplaatsen van een radiator t.o.v. standaard positie

€

211,00

p/stuk

26-jan-18

w8

Klokthermostaat: Het leveren en monteren van een klokthermostaat Honeywell Touch Modulation
klokthermostaat i.p.v. Honeywell Round handbediende thermostaat

€

176,00

p/stuk

26-jan-18

w9

Standaard toilet:
Zie Blad: Opties badkamer toilet
Aansluiten badkamer:
op aanwezige aansluitpunten.
Standaard

w10
w11

Zie Blad: Opties badkamer toilet
Luxere badkamer bijvoorbeeld: Moderne douchethermostaatkraan
Verstelbare glijstangcombinatie met luxe rain douchekop. Inloopdouchewand met 8mm
veiligheidsglas en antikalkcoating. Wastafelmeubel hoogglans wit met softclose lade en spiegel met
LED verlichting. Luxe Decorradiator 150x60Wit

1-mei-18
1-mei-18
Op aanvraag

9-feb-18

w12

Luxere toilet bijvoorbeeld: Fraai wandcloset in fullbody-uitvoering. Toiletzitting met softclose
dempende scharnieren. Wisa inbouwreservoir. Wisa dualflush bedieningspaneel. Fontienkraan met
keramisch binnenwerk.

Op aanvraag

9-feb-18

w13

Verplaatsen wasmachine aansluiting: Het op positie brengen van de wasmachine aansluiting
gecombineerd met een afvoerpunt voor de condensdroger. Positie nader te bepalen. Exclusief
elektrische aanpassingen.
Design radiatoren: De standaard radiatoren vervangen voor design radiatoren bieden wij u geheel
en vrijblijvend een op maat gemaakte prijsopgave aan.
Keuken verplaatsen afzuigpunt ventilatie: Het verplaatsen van het afzuigpunt wasemkap indien
keuken indeling wordt gewijzigd. Kan alleen voordat vloer wordt gestort.

Op aanvraag

22-dec-17

Op aanvraag

9-feb-18

Op aanvraag

22-dec-18

w14
w15

-

Datum: 20-09-2017

Algemeen (De kleine Letters):
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% b.t.w. en gelden uitsluitend vóór oplevering.
Tenzij anders aangegeven zijn bovengenoemde meer- en minderwerprijzen met de standaard
uitvoeringen verrekend.
Bovenstaand overzicht is slechts een indicatie van de meest voorkomende mogelijkheden die een
nieuwbouwappartement met zich meebrengt. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen kan hiervan
worden afgeweken.
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Nr.:
-

Omschrijving:
Bovenstaand overzicht is een weergave van de prijzen mogelijkheden op het moment van de start
van de bouw. Afhankelijk van het stadium van de bouw kunnen deze afwijken. Vraag daarom altijd
naar de prijzen en mogelijkheden op het moment van aankoop. Dit voorkomt onaangename
verassingen achteraf. Wij vertellen u hier graag meer over.

-

Alle wijzigingen moeten getoetst worden volgens diverse normeringen.
Bovengenoemde opties zijn excl. eventuele bouwkundige en electrische installatie wijzigingen.

Meerminderprijs

Eénheid

opdracht
uiterlijk

Voor specifieke wensen betreffende toilet- badkamer en overige W- en E-installaties kunt u
contact opnemen met: 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

Datum: 20-09-2017
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