Project

:

Schielanders

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

Gekleurde keuzelijsten

Datum

:

22-01-2019

Roze keuzelijst
Bouwnummer

: ………………………………………………………………………

Naam

: ………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………………………

Telefoon (privé)

: ………………………………………………………………………

Telefoon (mobiel) : ………………………………………………………………………
E-mail

: ………………………………………………………………………

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer
bepaald.
Prijzen

: Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Handleiding

: Wij verzoeken u het hokje bij de door u gewenste optie aan te kruisen.
Als u geen keuze maakt uit de lijst verzoeken wij u de optie ‘ik maak geen
gebruik van de Roze keuzelijst’ aan te kruisen.
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Roze keuzelijst



1.00.000

PV-panelen, EPC

€

In de basis krijgen de woningen 4 PV-panelen (circa 280
Wp/st).
De locatie en legpatroon van de PV-panelen v.w.b. de basis
woning (EPC 0,4) zijn indicatief aangegeven op de
koperscontracttekeningen.
Bij het kiezen van de kopersopties van onder meer een
uitbouw of een 2e badkamer is het mogelijk dat er één of
meerdere PV-panelen extra noodzakelijk zijn om de woning te
laten blijven voldoen aan het energielabel. Het definitieve
aantal extra PV-panelen ten gevolge van gekozen opties wordt
bepaald door de ondernemer aan de hand van berekeningen
van de adviseur. Dit bepaald mede de locatie, legpatroon en
het totaal aantal PV-panelen.
Let op, bij bepaalde combinaties van opties is het mogelijk dat
het totaal benodigd aantal PV-panelen niet op het dakvlak
passen. Als dit niet mogelijk is, kan de combinatie van opties
niet worden gekozen.
Let op, bij de optie duurzaamheidspakket EPC 0,2 met 8 extra
PV-panelen zijn opties met extra PV-panelen op het dak
mogelijk uitgesloten.



1.00.001

Uitbouw begane grond 1,2 meter

€

15.900,00

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2 m.
Mogelijk voor de woningen met bouwnummer 1 t/m 16.
Voor de uitbouw worden funderingsbalken conform technische
omschrijving aangebracht. De uitbouw wordt tevens voorzien
van vloerverwarming waardoor de temperatuurgarantie wordt
gehandhaafd. De elektrische installaties worden gewijzigd
conform de optietekening. De binnenspouwbladen en
woningscheidende wanden worden conform technische
omschrijving uitgevoerd en afgewerkt. De buitengevel wordt
gemetseld en afgewerkt conform de gevel van de woning, de
oorspronkelijke kozijngevelvulling blijft gehandhaafd. Het dak
van de aanbouw wordt uitgevoerd in beton, het dak wordt
geïsoleerd en voorzien van dakbedekking conform de
technische omschrijving. Het betonnen plafond wordt voorzien
van spuitwerk, de V-naden blijven in het zicht.
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Indien voor deze optie wordt gekozen is het niet mogelijk om
het balkonterras op de 1e verdieping uit te breiden (groter dan
1 meter diepte), zoals is genoemd is in optie 1.10.003.
Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de
naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan
zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de
naastgelegen aangrenzende woning vallen. Voor deze optie
zijn erfdienstbaarheden in de notariële akten opgenomen.
Deze optie is inclusief 1 extra PV-paneel (circa 280 Wp/st).



1.00.002

Uitbouw begane grond 2,4 meter

€

22.900,00

€

2.500,00

Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt
een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 m.
Mogelijk voor de woningen met bouwnummer 1 t/m 7 en 13 t/m
16.
Voor de uitbouw worden funderingsbalken conform technische
omschrijving aangebracht. De uitbouw wordt tevens voorzien
van vloerverwarming waardoor de temperatuurgarantie wordt
gehandhaafd. De elektrische installaties worden gewijzigd
conform de optietekening. De binnenspouwbladen en
woningscheidende wanden worden conform technische
omschrijving uitgevoerd en afgewerkt. De buitengevel wordt
gemetseld en afgewerkt conform de gevel van de woning, de
oorspronkelijke gevelvulling blijft gehandhaafd. Het dak van de
aanbouw wordt uitgevoerd in beton, het dak wordt geïsoleerd
en voorzien van dakbedekking conform de technische
omschrijving. Het betonnen plafond wordt voorzien van
spuitwerk, de V-naden blijven in het zicht.
Indien voor deze optie wordt gekozen is het niet mogelijk om
het balkonterras op de 1e verdieping uit te breiden (groter dan
1 meter diepte), zoals is genoemd is in optie 1.10.003.
Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de
naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan
zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de
naastgelegen aangrenzende woning vallen. Voor deze optie
zijn erfdienstbaarheden in de notariële akten opgenomen.
Deze optie is inclusief 2 extra PV-panelen (circa 280 Wp/st).



1.00.005

Dubbele deuren (Begane grond, voorgevel)
Mogelijk voor de bouwnummer 1 t/m 16.
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In de voorgevel (eetkamer) wordt in het kunststof kozijn twee
openslaande deuren aangebracht. De deuren komen in het
linker en in het middelste deel van het kozijn. De deurbreedte
is circa 78 cm.
Het standaard kozijn met het linker draai-kiepraam en het
vaste deel in het midden komt te vervallen. Evenals het rechter
draai-kiepraam komt te vervallen, deze wordt vervangen door
een vast deel in het kozijn. De gevelopening blijft gelijk
(breedte t.o.v. de standaard woning), inclusief een opstap. Het
kunststof kozijn, de afwerking aan de binnenzijde en de
installatie worden conform de technische omschrijving
uitgevoerd.



1.00.006

Dubbele deuren (Begane grond, achtergevel)

€

2.500,00

€

6.500,00

Mogelijk voor de bouwnummer 1 t/m 16.
In de achtergevel (woonkamer) wordt in het kunststof kozijn
twee openslaande deuren aangebracht. De deuren komen in
het linker en in het middelste deel van het kozijn. De
deurbreedte is circa 78 cm.
Het standaard kozijn met twee vaste delen komt te vervallen.
Evenals de standaard draai-kiepraam komt te vervallen, deze
wordt vervangen door een vast deel in het kozijn. De
gevelopening blijft gelijk (breedte t.o.v. de standaard woning),
inclusief een opstap. Het kozijn, de afwerking aan de
binnenzijde en de installatie worden conform de technische
omschrijving uitgevoerd.
Let op, op de eerste en tweede verdieping is deze optie niet
mogelijk.



1.00.007

Schuifpui (Begane grond, voorgevel)
Mogelijk voor de bouwnummer 1 t/m 16.
In de voorgevel (eetkamer) wordt in het kunststof kozijn een
kunststof schuifpui (breedte in totaal circa 2,4 m) met één
schuivende deur aangebracht. Het standaard kozijn met het
vaste deel in het midden komt te vervallen. Evenals de twee
standaard draai-kiepraam komen te vervallen. De
gevelopening blijft gelijk (breedte t.o.v. de standaard woning),
incl. een opstap. Het kunststof kozijn, de afwerking aan de
binnenzijde en de installatie worden conform de technische
omschrijving uitgevoerd.
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Let op, het is mogelijk om een schuifpui te voorzien van een
buitenbediening en hele cilinder i.p.v. de standaard komgreep
met halve cilinder.
Aanpassen op de bouw = €171,- excl. BTW netto
Meteen meenemen in de productie = €95,- excl. BTW netto



1.00.008

Schuifpui (Begane grond, achtergevel)

€

6.500,00

Mogelijk voor de bouwnummer 1 t/m 16.
In de achtergevel (woonkamer) wordt in het kunststof kozijn
een kunststof schuifpui (breedte in totaal circa 2,4 m) met één
schuivende deur aangebracht. Het standaard kozijn met het
vaste deel in het midden komt te vervallen. Evenals de twee
standaard draai-kiepraam komen te vervallen. De
gevelopening blijft gelijk (breedte t.o.v. de standaard woning),
incl. een opstap. Het kunststof kozijn, de afwerking aan de
binnenzijde en de installatie worden conform de technische
omschrijving uitgevoerd.
Let op, het is mogelijk om een schuifpui te voorzien van een
buitenbediening en hele cilinder i.p.v. de standaard komgreep
met halve cilinder.
Aanpassen op de bouw = €171,- excl. BTW netto
Meteen meenemen in de productie = €95,- excl. BTW netto



1.00.010

Letselwerende beglazing begane grond

€

Mogelijk voor bouwnummers 1 t/m 16.
Uitsluitend toe te passen in het glas aan de achtergevel t.p.v.
achtertuin. De bovenlichten (indien van toepassing) worden
niet voorzien van letselwerende beglazing. Zowel de binnenals buitenruit zal letselwerend (middels folie) worden
uitgevoerd. Afhankelijk van dikte en samenstelling en
oppervlakte van de ruit kunnen kleine kleurverschillen optreden
in het glas t.o.v. andere ruiten. Uitsluitend toe te passen op de
begane grond.
Prijs per m2 € 65,= inclusief btw.



1.10.003

Balkonterras 1e verdieping

€

4.000,00

Op de 1e verdieping, aan de achterzijde van de woning, wordt
een balkonterras gerealiseerd met een breedte van maximaal
5,0 m en diepte van maximaal 1,0 m. Mogelijk voor de
Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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woningen met bouwnummer 1 t/m 16.
Voor het balkonterras worden op de dakbedekking,
terrastegels met afmeting van circa 50x50 cm op tegeldragers
aangebracht. Het balkonterras wordt tevens voorzien van een
balustrade van metalen staanders met een gelaagd helder
glazen invulling, van circa 1,0 m hoog. De woningscheidende
balustrade wordt voorzien van metalen staanders met een
gelaagd melkglazen invulling van circa 1,5 m hoog.
In de kozijngevelvulling wordt een draaikiepraam vervangen
door een balkondeur t.b.v. toegang tot het balkon op de eerste
verdieping. De oorspronkelijke gevelopening blijft hierbij
gehandhaafd, inclusief een opstap. De deurbreedte is circa 78
cm. Het balkonterras wordt voorzien van een lichtaansluitpunt
aan de gevel inclusief lichtschakelaar binnen.



1.10.018

Schuifpui (1ste verdieping, achtergevel)

€

6.500,00

€

25.500,00

Mogelijk voor de bouwnummer 1 t/m 16.
In de achtergevel wordt in het kunststof kozijn een kunststof
schuifpui (breedte in totaal circa 2,4 m) met één schuivende
deur aangebracht. Het standaard kozijn met het twee vaste
deel komt te vervallen. Evenals een standaard draai-kiepraam
komen te vervallen. De gevelopening blijft gelijk (breedte t.o.v.
de standaard woning), incl. een opstap. Het kunststof kozijn,
de afwerking aan de binnenzijde en de installatie worden
conform de technische omschrijving uitgevoerd.
Let op, Deze optie (1.10.018) in de slaapkamer alleen mogelijk
i.c.m. optie 1.10.003.



1.20.003

Extra onbenoemde ruimte (2e verdieping)
Mogelijk voor bouwnummers 2,3,6,9,13 en 14. (onder
voorbehoud verlening vergunning)
Op de 2e verdieping, aan de achterzijde van de woning, wordt
een extra onbenoemde ruimte gerealiseerd met een diepte van
circa 2,8 m. Dit i.p.v. de optionele dakterras. Mogelijk voor de
woningen met bouwnummer 2, 3, 6, 7, 9, 13 en 14.
Voor de extra onbenoemde ruimte worden gevels, wanden,
kozijnen en daken conform technische omschrijving
aangebracht. De extra ruimte wordt tevens voorzien van
vloerverwarming waardoor de temperatuurgarantie wordt
gehandhaafd. De elektrische installaties worden gewijzigd
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conform de optietekening. De binnenspouwbladen en
woningscheidende wanden worden conform technische
omschrijving uitgevoerd en afgewerkt. De buitengevel wordt
gemetseld en afgewerkt conform de gevel van de woning, de
oorspronkelijke kozijngevelvulling wordt aangepast, zoals op
tekening is aangegeven. Het dak van de extra ruimte wordt
uitgevoerd in beton, het dak wordt geïsoleerd en voorzien van
dakbedekking conform de technische omschrijving. Het
betonnen plafond wordt voorzien van spuitwerk, de V-naden
blijven in het zicht.
Indien voor deze optie wordt gekozen en de verkrijger van de
naastgelegen aangrenzende woning kiest hier niet voor, dan
zal de buitengevel van de uitbouw over de kavelgrens van de
naastgelegen aangrenzende woning vallen. Voor deze optie
zijn erfdienstbaarheden in de notariële akten opgenomen.
Deze optie is inclusief 2 extra PV-panelen (circa 280 Wp/st).



1.20.004

Dakterras 2e verdieping (voorgevel)

€

4.500,00

€

4.500,00

Op de 2e verdieping, aan de voorzijde van de woning, wordt
een dakterras gerealiseerd met een breedte van maximaal 5,0
m en diepte van maximaal 2,5 m. Mogelijk voor de woningen
met bouwnummer 10, 12 en 15.
Voor het dakterras worden op de dakbedekking, terrastegels
met afmeting van circa 50x50 cm op tegeldragers
aangebracht. Het dakterras wordt tevens voorzien van een
balustrade van metalen staanders en gelaagd helder glazen
invulling, van circa 1,0 m hoog. De woningscheidende
balustrade wordt voorzien van metalen staanders en gelaagd
melkglazen invulling van circa 1,5 m hoog.
In de kozijngevelvulling wordt een draaikiepraam vervangen
door een balkondeur t.b.v. toegang tot het balkon op de
tweede verdieping. De oorspronkelijke gevelopening blijft
hierbij gehandhaafd, inclusief een opstap. De deurbreedte is
circa 78 cm. Het dakterras wordt voorzien van een
lichtaansluitpunt aan de gevel inclusief lichtschakelaar binnen.



1.20.014

Dakterras 2e verdieping (achtergevel)
Op de 2e verdieping, aan de achterzijde van de woning, wordt
een dakterras gerealiseerd met een breedte van maximaal 5,0
m en diepte van maximaal 2,5 m. Mogelijk voor de woningen
met bouwnummer 2, 3, 6, 9, 13 en 14.
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Voor het dakterras worden op de dakbedekking, terrastegels
met afmeting van circa 50x50 cm op tegeldragers
aangebracht. Het dakterras wordt tevens voorzien van een
balustrade van metalen staanders en gelaagd helder glazen
invulling, van circa 1,0 m hoog. De woningscheidende
balustrade wordt voorzien van metalen staanders en gelaagd
melkglazen invulling van circa 1,5 m hoog.
In de kozijngevelvulling wordt een draaikiepraam vervangen
door een balkondeur t.b.v. toegang tot het balkon op de
tweede verdieping. De oorspronkelijke gevelopening blijft
hierbij gehandhaafd, inclusief een opstap. De deurbreedte is
circa 78 cm. Het dakterras wordt voorzien van een
lichtaansluitpunt aan de gevel inclusief lichtschakelaar binnen.



1.20.015

Dubbele deuren (2e verdieping, voorgevel)

€

2.500,00

€

6.500,00

Mogelijk voor de bouwnummers 10,12 en 15.
In de voorgevel wordt in het kunststof kozijn twee openslaande
deuren aangebracht. De deuren komen in het linker en in het
middelste deel van het kozijn. De deurbreedte is circa 78 cm.
Het standaard kozijn met het draai-kiepraak in het midden
komt te vervallen. Evenals de twee standaard vaste ramen
komen te vervallen.
De gevelopening blijft gelijk (breedte t.o.v. de standaard
woning), inclusief een opstap. Het kunststof kozijn, de
afwerking aan de binnenzijde en de installatie worden conform
de technische omschrijving uitgevoerd.
Let op, deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 1.20.004.



1.20.017

Schuifpui (2e verdieping, voorgevel)
Mogelijk voor de bouwnummers 10,12 en 15.
In de voorgevel wordt in het kunststof kozijn een kunststof
schuifpui (breedte in totaal circa 2,4 m) met één schuivende
deur aangebracht. Het standaard kozijn met het draai-kiepraak
in het midden komt te vervallen. Evenals de twee standaard
vaste ramen komen te vervallen.
De gevelopening blijft gelijk (breedte t.o.v. de standaard
woning), incl. een opstap. Het kunststof kozijn, de afwerking
aan de binnenzijde en de installatie worden conform de
technische omschrijving uitgevoerd.
Let op, deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 1.20.004.
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1.20.020

Extra Badkamer op 2e verdieping

€

8.500,00

€

5.000,00

Mogelijk voor bouwnummers 1 t/m 16 m.u.v. 10,12 en 15. Voor
de bouwnummers 10,12 en 15 is een indeling met badkamer
mogelijk in overleg.
Op de 2e verdieping wordt een 2e badkamer gerealiseerd.
Deze badkamer wordt voorzien van tegelwerk,
douchecombinatie, wastafelcombinaties, elektra en radiator.
De specificaties van het genoemde tegelwerk, sanitair en
installaties (incl. een boiler van 300 liter i.p.v. 190 liter) conform
de technische omschrijving.
Let op, het verloop van leidingwerk dient bij deze optie te allen
tijde gecontroleerd te worden. Het kan zijn dat er een extra
schacht benodigd is.
Deze optie is inclusief 2 extra PV-panelen (circa 280 Wp/st).



1.30.013

Duurzaamheidspakket EPC 0,2 – 8 extra PV-panelen
Met het duurzaamheidspakket krijgt u 8 extra PV-panelen
(circa 280 Wp/st). Hiermee verlaagt u niet alleen uw
energierekening, maar u profiteert ook van
hypotheekvoordelen. Diverse hypotheekverstrekkers geven
lagere rentes naarmate de Duurzaamheid van uw woning
toeneemt. Ook uw leencapaciteit wordt positief beïnvloed.
Hypotheekrentekorting en een lagere energierekening zorgt
uiteindelijk voor lagere woonlasten. Hypotheekverstrekkers
kunnen u informeren over de hypotheekvoordelen. Bij keuze
van deze optie wordt de EPC van de woning 0,2 (i.p.v. 0,4), dit
kan wellicht gunstig zijn voor uw hypotheek.
De locatie, legpatroon en het totaal aantal PV-panelen zijn
indicatief aangegeven op de koperscontracttekeningen.
De elektriciteit die wordt opgewekt reduceert het eigen gebruik
of wordt terug geleverd aan het net. Voor dit doel dient er een
aparte meter gehuurd te worden bij het energiebedrijf (elektra).
Let op, bij bepaalde combinaties van opties is het mogelijk dat
het totaal benodigd aantal PV-panelen niet op het dakvlak
passen. Als dit niet mogelijk is, kan de combinatie van opties
niet worden gekozen.
Let op, bij de optie duurzaamheidspakket EPC 0,2 met 8 extra

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________

Pagina 9 van 31

Project

:

Schielanders

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

Gekleurde keuzelijsten

Datum

:

22-01-2019

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

PV-panelen zijn opties met extra PV-panelen op het dak
mogelijk uitgesloten.



1.50.012

Electrische laadpaal bij uw parkeerplaats

€

6.500,00

€

445,00

€

530,00

Het leveren en plaatsen van een oplader bij uw parkeerplaats
naast de woning, ten behoeve van het opladen van uw
elektrische auto. Dit is een 400V/16A type 2 (11kW)
aansluiting, die aangesloten is op de installatie van de woning.
Deze optie is alleen mogelijk voor de woning met
bouwnummer 1.
Het leveren en plaatsen van een oplader bij uw parkeerplaats
op het parkeerterrein, ten behoeve van het opladen van uw
elektrische auto. Dit is een 400V/16A type 2 (11kW)
aansluiting, die aangesloten is op de algemene installatie
(eigendom VvE). In dit geval is een maandelijks abonnement
noodzakelijk ten behoeve van de verrekening van de
stroomafname tussen u en de VvE. Mogelijk voor de woningen
met bouwnummer 2 t/m 47



2.00.001

Aanbrengen buitenkraan op de voorgevel
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met
gevelplaat op de voorgevel van de woning, onder het
buitenlichtpunt. De kraan wordt op een hoogte van circa 60 cm
aangebracht en kan door middel van een afsluiter in de
meterkast van de woning worden afgesloten.
Alleen mogelijk voor de woningen met bouwnummer 1 t/m 16.



2.00.002

Aanbrengen buitenkraan op de achtergevel
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met
gevelplaat op de achtergevel van de woning, onder het
buitenlichtpunt. De kraan wordt op een hoogte van circa 60 cm
aangebracht en kan door middel van een afsluiter in de
meterkast van de woning worden afgesloten.
Alleen mogelijk voor de woningen met bouwnummer 1 t/m 16.



2.90.900

Extra werkbare werkdagen

€

De Verkrijger is ermee bekend en stemt ermee in dat het
opgedragen meerwerk leidt tot verhoging van het aantal
werkbare werkdagen zoals vermeld in de
Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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Project

:

Schielanders

Betreft

:

Koperskeuzelijst

Versie

:

Gekleurde keuzelijsten

Datum

:

22-01-2019

Keuze

Code

Omschrijving

Bedrag

aannemingsovereenkomst artikel …..... met …..…. dagen.
Let op, 1 werkbare dag extra per € 1.000,00 aan meerwerk.



2.99.999

Roze keuzelijst, geen keuze

€

Ik maak geen gebruik van de roze keuzelijst.

Voor akkoord:
Naam koper

:____________________________________________

Handtekening :____________________________________________
Datum

:____________________________________________

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn.

Paraaf koper: _____________

Bouwnummer: __________
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