
Plan “BijVianen”  Fase 2 te Hoef en Haag

MEER- EN MINDERWERKLIJST

23 hoek- en tussenwoningen te Hoef en Haag

Naam Verkrijger(s):

Bouwnummer:

Hieronder vind je keuzemogelijkheden voor de ruimtevergrotende en algemene opties. Aan de hand 

van deze lijst kan je de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw. 

E.e.a. wordt uitgevoerd conform de optietekeningen.

Indien je een keuze wenst te maken voor een of meer van deze opties dien je dit tijdens het gesprek 

met de kopersbegeleider aan te geven. De kopersbegeleider zal de door jou gemaakte keuze(s) in de 

kopersmeer- en minderwerkoverzicht opnemen.

De betaling zal plaatsvinden 25% bij opdracht en 75% bij gereedkomen van meer- en minderwerk.

Meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is.

Omschrijving Prijs p/st. Keuze Stuks

RUIMTEVERGROTENDE OPTIES VOOR TYPE M & N (bwnr 15 t/m 23)

M/N - 1 Uitbreiden woonkamer 1,2m 16.750,00€      ja / nee * …...

De woning met een beukmaat van 5,7 m1 wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m
1

, zoals 

weergegeven op de optietekening. De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer 

met een afwerkvloer. De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie. De 

standaard achterpui(en) verplaatst mee. Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking en 

voorzien van een hemelwaterafvoer. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt voorzien 

van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er 

worden geen extra elektracomponenten toegevoegd. Indien de naastgelegen woning(-en) ook kiest voor een 

uitbreiding, dan vervalt het buitenspouwblad en wordt de wand uitgevoerd als ankerloze spouwmuur. Tevens 

komt de isolatie in deze muur te vervallen.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

M/N - 2 Uitbreiden woonkamer 2,4m 23.750,00€      ja / nee * …...

De woning met een beukmaat van 5,7 m1 wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m
1

, zoals 

weergegeven op de optietekening. De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer 

met een afwerkvloer. De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie. De 

standaard achterpui(en) verplaatst mee. Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking en 

voorzien van een hemelwaterafvoer. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt voorzien 

van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er 

worden geen extra elektracomponenten toegevoegd. Indien de naastgelegen woning(-en) ook kiest voor een 

uitbreiding, dan vervalt het buitenspouwblad en wordt de wand uitgevoerd als ankerloze spouwmuur. Tevens 

komt de isolatie in deze muur te vervallen.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

M/N - 3 Indeling zolder met 2 onbenoemde ruimtes  (incl. standaard installatieruimte) 6.350,00€         ja / nee * …...

De zolderruimte wordt voorzien van wanden. In deze wanden worden twee standaard kozijnen met deuren 

aangebracht. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt, de dakplaat blijft in het zicht. In deze optie 

word standaard geen dakraam of dakkapel en (vloer) verwarming meegenomen. Er worden wel extra 

elektracomponenten toegevoegd, zie verkooptekening.
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RUIMTEVERGROTENDE OPTIES VOOR TYPE P (bwnr 9 t/m 14)

P - 1 Uitbreiden woonkamer 1,2m 15.750,00€      ja / nee * …...

De woning met een beukmaat van 5,4 m
1

 wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m
1

, zoals 

weergegeven op de optietekening. De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer 

met een afwerkvloer. De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie. De 

standaard achterpui(en) verplaatst mee. Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking en 

voorzien van een hemelwaterafvoer. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt voorzien 

van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er 

worden geen extra elektracomponenten toegevoegd. Indien de naastgelegen woning(-en) ook kiest voor een 

uitbreiding, dan vervalt het buitenspouwblad en wordt de wand uitgevoerd als ankerloze spouwmuur. Tevens 

komt de isolatie in deze muur te vervallen.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

P - 2 Uitbreiden woonkamer 2,4m 22.750,00€      ja / nee * …...

De woning met een beukmaat van 5,4 m
1

 wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m
1

, zoals 

weergegeven op de optietekening. De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer 

met een afwerkvloer. De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie. De 

standaard achterpui(en) verplaatst mee. Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking en 

voorzien van een hemelwaterafvoer. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt voorzien 

van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er 

worden geen extra elektracomponenten toegevoegd. Indien de naastgelegen woning(-en) ook kiest voor een 

uitbreiding, dan vervalt het buitenspouwblad en wordt de wand uitgevoerd als ankerloze spouwmuur. Tevens 

komt de isolatie in deze muur te vervallen.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

P - 3 Indeling zolder met 2 onbenoemde ruimtes (incl. standaard installatieruimte) 5.350,00€         ja / nee * …...

De zolderruimte wordt voorzien van wanden. In deze wanden worden twee standaard kozijnen met deuren 

aangebracht. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt, de dakplaat blijft in het zicht. In deze optie 

word standaard geen dakraam of dakkapel en (vloer)verwarming meegenomen. Er worden wel extra 

elektracomponenten toegevoegd, zie verkooptekening.

RUIMTEVERGROTENDE OPTIES VOOR TYPE R (bwnr 1 t/m 8)

R - 1 Uitbreiden woonkamer 1,2m 15.250,00€      ja / nee * …...

De woning met een beukmaat van 5,1 m
1

 wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 1,2 m
1

, zoals 

weergegeven op de optietekening. De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer 

met een afwerkvloer. De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie. De 

standaard achterpui(en) verplaatst mee. Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking en 

voorzien van een hemelwaterafvoer. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt voorzien 

van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er 

worden geen extra elektracomponenten toegevoegd. Indien de naastgelegen woning(-en) ook kiest voor een 

uitbreiding, dan vervalt het buitenspouwblad en wordt de wand uitgevoerd als ankerloze spouwmuur. Tevens 

komt de isolatie in deze muur te vervallen.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

R - 2 Uitbreiden woonkamer 2,4m 22.250,00€      ja / nee * …...

De woning met een beukmaat van 5,1 m
1

 wordt aan de achterzijde uitgebreid met circa 2,4 m
1

, zoals 

weergegeven op de optietekening. De vloer van de uitbreiding wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer 

met een afwerkvloer. De woningscheidende wand wordt doorgetrokken en voorzien van een dilatatie. De 

standaard achterpui(en) verplaatst mee. Het dak van de uitbouw wordt voorzien van isolatie en dakbedekking en 

voorzien van een hemelwaterafvoer. De wanden worden behangklaar opgeleverd. Het plafond wordt voorzien 

van spuitwerk, de v-naden worden niet dichtgezet. De vloerverwarming wordt uitgebreid c.q. aangepast. Er 

worden geen extra elektracomponenten toegevoegd. Indien de naastgelegen woning(-en) ook kiest voor een 

uitbreiding, dan vervalt het buitenspouwblad en wordt de wand uitgevoerd als ankerloze spouwmuur. Tevens 

komt de isolatie in deze muur te vervallen.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

R - 3 Indeling zolder met 2 onbenoemde ruimtes (incl. standaard installatieruimte) 5.350,00€         ja / nee * …...

De zolderruimte wordt voorzien van wanden. In deze wanden worden twee standaard kozijnen met deuren 

aangebracht. De dakplaten worden aan de onderkant niet afgewerkt, de dakplaat blijft in het zicht. In deze optie 

word standaard geen dakraam of dakkapel en (vloer) verwarming meegenomen. Er worden wel extra 

elektracomponenten toegevoegd, zie verkooptekening.
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ALGEMENE RUIMTEVERGROTENDE OPTIES  TYPE M T/M R (bwnr 1 t/m 23)

X - 1 Dakraam circa 0,8 x 1,4m 1.450,00€         ja / nee * …...

Leveren en plaatsen van een dakvenster op het dakvlak aan de voor- of achterzijde, kleur onbehandeld, met de 

afmeting van circa 0,8 x 1,4m (totale maat dakvenster) inclusief aftimmering, exclusief schilderwerk. Het 

dakvenster is een standaard uitvoering. De exacte positie van het dakraam wordt door de Ondernemer bepaald 

i.v.m. de positionering van de eventuele (optionele) zonnepanelen, dakdoorvoeren en constructie dakplaten.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

X - 2 Dakkapel ca. 2300 mm (binnenwerks) 12.700,00€      ja / nee * …...

(bwnr 19+21+23 voor- of achterzijde)

(bwnr 20+22 achterzijde)

Het plaatsen van een dakkapel (circa 2300  mm) op het dakvlak aan de voor- of achterzijde van de woning. De 

exacte plaats van de dakkapel wordt door de Ondernemer bepaald in verband met constructieve voorzieningen in 

de kap en de aanwezigheid van eventuele optionele PV-panelen. De dakkapel wordt op het knieschot van de 

dakconstructie geplaa tst. In de dakkapel wordt een kozijn geplaatst met twee draai-kiep- delen en een vast deel . 

In de glasopeningen wordt isolatieglas aangebracht. De zijwangen en de voorzijde van de dakkapel worden aan 

de buitenzijde bekleed met aluminium gevelbekleding. O p het dak van de dakkapel wordt isolatie met 

dakbedekking aangebracht. Afwerking binnenzijde van de zijwangen en het plafond onafgewerkt plaatmateriaal. 

E.e.a. conform de standaard dakkapellen, omschreven in de kleur- en materiaalstaat.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

X - 3 Dakkapel ca. 1740 mm (binnenwerks)  €     11.400,00 ja / nee * …...

(bwnr 9+11+13+14+16+18 voor- of achterzijde)

(bwnr 10+12+15+17 achterzijde)

Het plaatsen van een dakkapel (circa 1740  mm) op het dakvlak aan de voor- of achterzijde van de woning. De 

exacte plaats van de dakkapel wordt door de Ondernemer bepaald in verband met constructieve voorzieningen in 

de kap en de aanwezigheid van eventuele optionele PV-panelen. De dakkapel wordt op het knieschot van de 

dakconstructie geplaatst. In de dakkapel wordt een kozijn geplaatst met één draai-kiep deel en één draaideel. In 

de glasopeningen wordt isolatieglas aangebracht. De zijwangen en de voorzijde van de dakkapel worden aan de 

buitenzijde bekleed met aluminium gevelbkleding . Op het dak van de dakkapel wordt isolatie met dakbedekking 

aangebracht. Afwerking binnenzijde van de zijwangen en het plafond onafgewerkt plaatmateriaal. E.e.a. conform 

de standaard dakkapellen, omschreven in de kleur- en materiaalstaat.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

X - 4 Dakkapel ca. 1520 mm (binnenwerks)  €     10.900,00 ja / nee * …...

(bwnr 1 t/m 8)

Het plaatsen van een dakkapel (circa  1520  mm) op het dakvlak aan de voor- of achterzijde van de woning. De 

exacte plaats van de dakkapel wordt door de Ondernemer bepaald in verband met constructieve voorzieningen in 

de kap en de aanwezigheid van eventuele optionele PV-panelen. De dakkapel wordt op het knieschot van de 

dakconstructie geplaatst. In de dakkapel wordt een kozijn geplaatst met één draai-kiep deel en één draai deel. In 

de glasopeningen wordt isolatieglas aangebracht. De zijwangen en de voorzijde van de dakkapel worden aan de 

buitenzijde bekleed met aluminium gevelbekleding . Op het dak van de dakkapel wordt isolatie en dakbedekking 

aangebracht. Afwerking binnenzijde van de zijwangen en het plafond onafgewerkt plaatmateriaal.E.e.a. conform 

de standaard dakkapellen, omschreven in de kleur- en materiaalstaat.

E.e.a. onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

X- 5 De ongeïsoleerde gemetselde berging (garage) voorzien van een geïsoleerde spouwmuur  €     11.250,00 ja / nee *

(bwnr 19 & 23)

De gemetselde berging (garage) wordt voorzien van een geïsoleerde spouwmuurconstructie. De positie van het 

bakstenen metselwerk blijft gehandhaafd, zie verkooptekening. Het bruikbare vloeroppervlakte neemt hierdoor 

af. Ondanks dat de buitenberging (garage) geïsoleerd is, moet het volgens bouwbesluit een sterk geventileerde 

ruimte blijven en zal het als 'buiten' worden gezien. De overheaddeur blijft met het kiezen van deze optie 

gehandhaafd. Het plafond en de binnenspouwbladen blijven onafgewerkt.

In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:

aanpassen fundering indien noodzakelijk, binnenspouwblad uitgevoerd in kalkzandsteen (onafgewerkt), 

spouwisolatie, dakisolatie, randafwerking middels aluminium daktrim, enkelglas loopdeur garage uitvoeren in 

geïsoleerd glas.

In de optieprijs zijn de eventuele kosten van de architect, constructeur, Woningborg, adviseur en leges 

opgenomen. De optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente en/of welstand.
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ALGEMENE OPTIES TYPE M T/M R (bwnr 1 t/m 23)

OP- 1 Wijzigen draairichting binnendeur excl. schakelaar 80,00€              ja / nee * …...

Het veranderen van de draairichting van een binnendeur. De deur en de gewijzigde draairichting dient u nader 

aan te geven op de meer- en minderwerktekening. LET OP! Deze optie is exclusief het verplaatsen van eventuele 

elektracomponenten, ook als de standaardpositie door de gewijzigde draairichting onlogisch wordt. Wij 

verzoeken u duidelijk te vermelden of u de schakelaar wel of niet verplaatst wil hebben en indien wel, naar welke 

positie. De verplaatsing van elektracomponenten valt onder een aparte optie. De badkamerdeur mag i.v.m. 

veiligheid niet de badkamer indraaien.

OP- 2 Binnendeur inclusief kozijn verplaatsen 100,00€            ja / nee * …...

Het verplaatsen van een binnendeur met kozijn in een lichte scheidingswand. Maximale verplaatsing 500mm 

vanuit standaardpositie in dezelfde wand, mits standaard bouwkundig mogelijk. Gewijzigde positie gemaatvoerd 

aangeven op de meer- en minderwerktekening. LET OP! Indien er door de verplaatsing schakelaars verplaatst 

dienen te worden is dit een aparte optie. Deze optie dient u apart aan te geven.

OP- 3 Standaard open trap wijzigen in een dichte trap 575,00€            ja / nee * …...

De standaard open trap uitvoeren als dichte trap. De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. Het 

afwerkingsniveau blijft zoals standaard, wat betekent dat de gehele trap fabrieksmatig gegrond wordt 

opgeleverd. Gaatjes en kleine beschadigingen worden niet dichtgezet.

OP- 4 Trapkast 1.850,00€         ja / nee * …...

Het realiseren van een kastruimte onder de trap. De standaard trap wordt dicht uitgevoerd. Er wordt een wand 

geplaatst met een standaard kozijn inclusief deur, zodat er een trapkast ontstaat. De opening van de trapopgang 

blijft wel open. In de trapkast zit een wandlichtpunt met een schakelaar en wandcontactdoos. De onderzijde van 

de trap en de wanden worden niet afgewerkt. De vloerverwarming zal in de trapkast doorlopen.  

OP- 5 Vergroten van de badkamer met circa 900 mm, zie optietekening 1.120,00€         ja / nee * …...

(bwnr 19 t/m 23)

De badkamer op de 1e verdieping wordt met circa 900 mm uitgebreid. De slaapkamer wordt hierdoor smaller. De 

wastafelcombinatie, wandlichtpunt, wandcontactdoos en elektrische radiator worden verplaatst. Inclusief extra 

standaard wand- en vloertegels.

OP- 6 Vergroten van de badkamer met circa 450 mm, zie optietekening 750,00€            ja / nee * …...

(bwnr 9 t/m 18)

De badkamer op de 1e verdieping wordt met circa 450 mm uitgebreid. De slaapkamer wordt hierdoor smaller. De 

wastafelcombinatie, wandlichtpunt, wandcontactdoos en elektrische radiator worden verplaatst. Inclusief extra 

standaard wand- en vloertegels.

OP- 6a Afwijkende uitbreiding(en) badkamer OP AANVRAAG.                                                                                                                 op aanvraag ja / nee * …...

OP- 7 Wandtegelwerk aanbrengen tot plafond in toilet 500,00€            ja / nee * …...

Het toilet tot aan het plafond betegelen, inclusief het leveren van de standaard wandtegels. (Standaard hoogte 

tegelwerk toilet is ca. 1,4 m.)

OP- 8 Vervallen vloertegels toilet inclusief dorpel -30,00€             ja / nee * …...

Vervallen van de vloertegels in het toilet inclusief de dorpel. Ter plaatse van het toilet wordt wel een afwerkvloer 

aangebracht. LET OP! Indien u kiest voor deze optie vervalt je Woningborg-garantie voor deze ruimte.

OP- 9 Buitenkraan voor- of achtergevel 545,00€            ja / nee * …...

Een gevelkom muurplaat met een gevelkraan voorzien van een vorstbeveiliging. Exclusief afvoerput. Vaste positie 

op de voor- of achtergevel.

OP- 10 Afvoer t.b.v. een condensdroger (T-stuk) 135,00€            ja / nee * …...

Op de afvoer (riolering) van de wasmachine wordt een T-stuk geplaatst (opbouw) waardoor een extra afvoerpunt 

ontstaat dat kan dienen als afvoer voor de condensdroger. Het extra afvoerpunt wordt voorzien van een 

zogenaamd stankslot.

OP- 11 Dakdoorvoer t.b.v. wasdroger op zolder (schuine kap) 435,00€            ja / nee * …...

Het aanbrengen van een dakdoorvoer rond 131mm. Inclusief een kunststof verloopstuk 131-100 15cm. voor 

aansluiting op een wasdroger. Op een vaste positie.

Pagina 4 van 7

Plan “BijVianen” Fase 2 te Hoef en Haag – Hoek- en tussenwoningen – Meer- en minderwerklijst 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

d.d. 20-01-2021  



OP- 12 Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep 200,00€            ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie inclusief hoogte 

duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening.

OP- 13 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 360,00€            ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op aparte groep (230V/16A). Positie inclusief hoogte 

duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening. Deze optie is exclusief het uitbreiden of verzwaren van 

de meterkast.

OP- 14 Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep 250,00€            ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie inclusief hoogte 

duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening.

OP- 15 Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) 130,00€            ja / nee * …...

In de meterkast wordt een extra dubbele wandcontactdoos (opbouw) aangebracht.

OP- 16 Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos 90,00€              ja / nee * …...

Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos op dezelfde positie.

OP- 17 Verplaatsen van wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding 90,00€              ja / nee * …...

Verplaatsen van een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar op dezelfde wand in dezelfde ruimte. Positie 

inclusief hoogte duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening. Verplaatsingen alleen uitvoerbaar mits 

standaard bouwkundig mogelijk. Bij meer dan drie verplaatsingen verwijzen we u naar de optie: 

Coördinatiekosten verplaatsen wand- en plafond aansluitpunten elektra voor een vast bedrag.

OP- 18 Verplaatsen standaard aansluitingen keuken -€                   ja / nee * …...

Binnen de keukenzone, zoals aangegeven op verkooptekening, worden de standaard aansluitpunten gratis voor je 

verplaatst.

OP- 19 Coördinatiekosten verplaatsen wand- en plafond aansluitpunten elektra 350,00€            ja / nee * …...

Het verplaatsen van meer dan drie aansluitpunten m.b.t. elektra in de gehele woning. Verplaatsingen alleen 

uitvoerbaar mits standaard bouwkundig mogelijk.

OP- 20 Loze leiding uitvoeren als dubbele UTP aansluiting 255,00€            ja / nee * …...

Een standaard loze leiding, of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren als bedrade UTP-aansluiting. Extra 

aansluitpunten worden afgemonteerd in de meterkast.

OP- 21 Loze leiding uitvoeren als bedrade cai-aansluiting 155,00€            ja / nee * …...

Een standaard loze leiding, of als meerwerk opgegeven loze leiding, uitvoeren als bedrade cai-aansluiting 

exclusief versterker. Maximaal één extra aansluiting, bij meerdere aansluitingen is een versterker noodzakelijk. 

Extra aansluitpunten worden afgemonteerd in de meterkast.

OP- 22 Loze leiding vanaf de meterkast 170,00€            ja / nee * …...

Aanbrengen van een extra loze elektraleiding 3/4 met doos en deksel vanaf de meterkast naar een positie naar 

keuze. Exacte positie inclusief hoogte duidelijk aangeven op de meer- en minderwerktekening. De leiding wordt 

alleen voorzien van een controledraad; deze wordt in de meterkast niet genummerd.

OP- 23 Uitbreiding meterkast 750,00€            ja / nee * …...

Het uitbreiden van de meterkast met 1 extra hoofdschakelaar en 1 extra aardlekschakelaar t.b.v. een aantal 

eindgroepen hoger dan 8. In totaliteit kunnen dan 12 eindgroepen benut worden. Het is mogelijk dat ten gevolge 

van meerwerkkeuzes het aantal eindgroepen en/of aardlekschakelaars in de meterkast uitgebreid en/of de 

aansluitwaarde verzwaard dient te worden. Indien dit na controle blijkt, zullen deze extra kosten ook bij je in 

rekening gebracht worden.

OP- 24 Bewegingsmelder 275,00€            ja / nee * …...

Het leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder in een ruimte naar keuze. De standaard schakelaar komt 

hiermee te vervallen. Het plafondlichtpunt van de ruimte gaat automatisch aan wanneer u de ruimte betreedt. 

Deze optie is exclusief het armatuur.

OP- 25 Wandlichtpunt geschakeld op schakelaar (uitkomend in inbouwdoos of pijpje) 270,00€            ja / nee * …...

Aanbrengen van een wandlichtpunt, uitkomend in een inbouwdoos of pijpje, geschakeld op een schakelaar. 

Positie wandlichtpunt en schakelaar duidelijk aangeven op meer- en minderwerktekening. Duidelijk aangeven of 

je een inbouwdoos of pijpje wenst. Indien je geen keuze aangeeft wordt het een inbouwdoos.
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OP- 26 Tastdimmer, geschikt voor gloeilamp en halogeenverlichting 200,00€            ja / nee * …...

Monteren tastdimmer in plaats van standaard schakelaar.

OP- 27 Tastdimmer, geschikt voor ledverlichting 200,00€            ja / nee * …...

Monteren tastdimmer in plaats van standaard schakelaar.

OP- 28 Extra wisselschakelaar 240,00€            ja / nee * …...

Aanbrengen van een wisselschakelaar voor het bedienen van één lichtpunt vanuit 2 verschillende posities. Hierbij 

wordt de standaard enkele schakelaar vervangen door een wisselschakelaar en wordt er een extra 

wisselschakelaar bij geplaatst. Positie van extra wisselschakelaar aangeven op meer- en minderwerktekening, 

met daarbij het te schakelen lichtpunt.

OP- 29 Spatwaterdichte wandcontactdoos buitengevel, enkele contactdoos 275,00€            ja / nee * …...

Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel op een vaste positie op de 

achtergevel.

OP- 30 Spatwaterdichte wandcontactdoos buitengevel, dubbele contactdoos 300,00€            ja / nee * …...

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel op een vaste positie op de 

achtergevel.

OP- 31 Bepalen indicatie optieprijs EPC=0 of NOM 1.250,00€         ja / nee * …...

Rekenvergoeding voor het indicatief bepalen van een optieprijs voor het verduurzamen van de woning middels 

het verlagen van de EPC naar 0 of het realiseren van Nul-Op-de-Meter (NOM). Hiervoor zal een advies worden 

opgevraagd van een technisch adviesbureau. Deze rekenvergoeding komt te vervallen wanneer er opdracht wordt 

gegeven voor het definitief uitwerken en realiseren van de betreffende optie. Let op: het kan mogelijk zijn dat 

bepaalde woningen niet kunnen worden gerealiseerd met EPC=0 of NOM, bijvoorbeeld vanwege oriëntatie, 

gewijzigde indeling of keuze voor ruimtevergrotende opties. In dat geval is de rekenvergoeding toch verschuldigd.

OP- 32 Verplaatsen keukenzone OP AANVRAAG.    op aanvraag ja / nee * …...

Verplaatsing van de keuken van de voorzijde van de woning naar de achterzijde.

OP- 33 Vergroten capaciteit warm tapwater OP AANVRAAG.    op aanvraag ja / nee * …...

Het toepassen van een warmtepompinstallatie met een voorraadvat groter dan het standaard voorraadvat. Bij 

deze optie kan het zijn dat de gehele installatie verplaatst dient te worden naar de zolder.

OP- 34 Casco toilet -500,00€           ja / nee * …...

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. Er wordt geen kitwerk aangebracht. Sanitair en kranen 

worden niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. Elektra wordt wel afgemonteerd op 

de ruwe wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. Er wordt wel een afwerkvloer in de ruimte 

aangebracht. Er wordt geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. 

Woningborg-garantie komt te vervallen.

OP- 35 Casco badkamer -1.850,00€       ja / nee * …...

Tegels worden niet geleverd, dorpel wordt los geleverd. Er wordt geen kitwerk aangebracht. Sanitair en kranen 

worden niet geleverd en leidingwerk wordt op de standaard plaats afgedopt. Elektra wordt wel afgemonteerd op 

de ruwe wand. Wanden worden onbehandeld opgeleverd. Er wordt geen afwerkvloer in de ruimte aangebracht. 

Er wordt geen spuitwerk aangebracht op de wanden boven het tegelwerk, wel op het plafond. Er wordt wel een 

radiator geplaatst, indien van toepassing. Woningborg-garantie komt te vervallen.

OP- 36 Binnendeurkozijn tussen woonkamer en gemetselde berging ( garage) 3.000,00€         ja / nee * …...

(bwnr 19 & 23)

Het aanbrengen van een binnendeurkozijn zonder bovenlicht met geïsoleerde deur tussen keuken en gemetselde 

berging (garage). Materialen, uitvoering en afwerking zijn gelijk conform de basis woning.

Let op:

Het uitgangspunt van deze optie is dat de  gemetselde berging ( garage) sterk geventileerd en onverwarmd is, dit 

is bepalend voor de uitvoering van de deur. In verband met de EPC zal een deur naar de niet geïsoleerde ruimte 

(buitenberging/garage ) een isolerende waarde moeten hebben, zoals een gewone buitendeur van de woning.

Situering in overleg met de kopersbegeleiding.
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OP- 37 Gemetselde borstwering bij keuken 750,00€            ja / nee * …...

(bwnr 1 t/m 18)

Het aanbrengen van een gemetselde borstwering bij keukenraam i.p.v. een doorlopende pui. Materialen, 

uitvoering en afwerking zijn gelijk conform de basis woning.

OP- 38 Optie extra zonnepanelen op aanvraag ja / nee * …...

Het leveren, aanbrengen en aansluiten van het gekozen aantal zonnepanelen. Type, uitvoering en positie nader te 

bepalen, in overleg met de Ondernemer.

Voor akkoord verkrijger(s):

Naam:

Bouwnummer:
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