
Keuzelijst 

Werknaam:

Werk: 1910

Sancta Maria 11 Parkappartementen blok 4 St. 

Vincentius

Alle woningtypesWoningtype:

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken 

van uw keuzes.

Getoonde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Opties Interieur

203 Veranderen van de draairichting binnendeur(en) per st. € 125,00

Het veranderen van de draairichting van de binnendeur. 

De (elektra)schakelaar veranderd niet mee.

Meerprijs per stuk. Totaal ........ stuks a € 125,-

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

208 Verplaatsen binnendeur met kozijn in wand per st. € 135,00

Het verplaatsen van een binnendeur incl. kozijn in wand.

Exlusief elektra.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

210 Laten vervallen van het plafondspuitwerk per m2 Op aanvraag

Prijs per m2, op basis van de gehele plafond / verdieping

(m2 wordt door leverancier nog nagerekend).

Keuken

300 Standaard keuken € 0,00

Zie hiervoor de stukken in de koperscontactmap met bijbehorende 

omschrijving, specificaties en tekeningen. U kunt uw keuze voor de 

standaard keuken kenbaar maken bij KeukenVision.

301A-1.XX Uitbreiding en wijziging van de standaard keuken woningtype A KeukenVision

Voor het samenstellen van een keuken naar eigen inzicht kunt u gebruik 

maken van een showroombezoek. KeukenVision helpt u graag verder met 

het creëren van uw maatwerk keuken. In de aangeboden keukenofferte 

zullen zij ook bouwkundige en eventuele installatie wijzigingen meenemen. 

De keuken wordt na oplevering en in overleg met u geplaatst.

* De basiskeuken is opgenomen in de V.O.N. prijs.

Offerte : d.d.: ............... . Offerte nummer ..... . Tekeningen conform d.d. 

..........
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301B-1.XX Uitbreiding en wijziging van de standaard keuken woningtype B KeukenVision

Voor het samenstellen van een keuken naar eigen inzicht kunt u gebruik 

maken van een showroombezoek. KeukenVision helpt u graag verder met 

het creëren van uw maatwerk keuken. In de aangeboden keukenofferte 

zullen zij ook bouwkundige en eventuele installatie wijzigingen meenemen. 

De keuken wordt na oplevering en in overleg met u geplaatst.

* De basiskeuken is opgenomen in de V.O.N. prijs.

Offerte : d.d.: ............... . Offerte nummer ..... . Tekeningen conform d.d. 

..........

301C-1.XX Uitbreiding en wijziging van de standaard keuken woningtype C KeukenVision

Voor het samenstellen van een keuken naar eigen inzicht kunt u gebruik 

maken van een showroombezoek. KeukenVision helpt u graag verder met 

het creëren van uw maatwerk keuken. In de aangeboden keukenofferte 

zullen zij ook bouwkundige en eventuele installatie wijzigingen meenemen. 

De keuken wordt na oplevering en in overleg met u geplaatst.

* De basiskeuken is opgenomen in de V.O.N. prijs.

Offerte : d.d.: ............... . Offerte nummer ..... . Tekeningen conform d.d. 

..........

301DE-1.XX Uitbreiding en wijziging van de standaard keuken woningtype 

D/E

KeukenVision

Voor het samenstellen van een keuken naar eigen inzicht kunt u gebruik 

maken van een showroombezoek. KeukenVision helpt u graag verder met 

het creëren van uw maatwerk keuken. In de aangeboden keukenofferte 

zullen zij ook bouwkundige en eventuele installatie wijzigingen meenemen. 

De keuken wordt na oplevering en in overleg met u geplaatst.

* De basiskeuken is opgenomen in de V.O.N. prijs.

Offerte : d.d.: ............... . Offerte nummer ..... . Tekeningen conform d.d. 

..........

302ABC-1 Casco opleveren keuken woningtype A / B / C € -6.000,00

Het laten vervallen van de standaard keuken. Alle leidingwerken worden op 

de standaard aangegeven positie afgedopt opgeleverd.

302DE-1 Casco opleveren keuken woningtype D / E € -8.000,00

Het laten vervallen van de standaard keuken. Alle leidingwerken worden op 

de standaard aangegeven positie afgedopt opgeleverd.
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303.XX Installatie aanpassingen bij Casco keuken Offerte

Aanpassen keukeninstallatie conform meerwerkopgave en tekeningen 

keukenshowroom .................. met datum  d.d. .. - .. - ..... .

Deze optie kan gelden voor alle bouwnummers.

Voor de procedure externe keukens verwijzen wij u naar de 

kopersinformatie.

NB: Voor het wijzigen van de standaard installatiepunten brengen wij u 

eenmalig € 350,-- incl 21% BTW in rekening vanwege de teken- coördinatie 

en administratiekosten, plus de eventuele kosten voor verplaatsingen en 

extra aansluitingen, dan wel aanpassingen in de meterkast.

Sanitair

400 Standaard Sanitair per st. Standaard

Het standaard sanitair wordt geplaatst, er worden geen verdere 

aanpassingen doorgevoerd. 

Voor de uitvoering van het standaard sanitair verwijzen wij u naar de 

sanitairdocumentatie in de Kopersinformatiemap.

401.XX Sanitair via showroom (Van Munster ) Via VM

Het standaard sanitair  wordt verrekend met het sanitair uit de showroom 

offerte. In de aangeboden offerte zijn ook o.a. de installatie technische en 

bouwkundige wijzigingen opgenomen.

Offerte : d.d.: ............... . Offerte nummer ............ . Tekeningen conform d.d. 

.......... .

402 Casco opleveren van badkamer type A / C / E per st. € -3.035,00

Het laten vervallen van de badkamerinrichting van de standaard badkamer, 

inclusief tegelwerk, sanitair en wandspuitwerk. 

Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie. De standaard 

radiator wordt aangebracht op de standaard positie. De dekvloer zal niet 

worden aangebracht. Kiest u voor vloerverwarming in de badkamer, dan zal 

de dekvloer wel aangebracht worden.

Geheel overeenkomstig gelimiteerde SWK / Woningborg-garantie zoals 

vermeld in het kopersinformatieboekje.

402-1B Casco opleveren van badkamer 1 type B per st. € -3.100,00

Het laten vervallen van de badkamerinrichting van de standaard badkamer, 

inclusief tegelwerk, sanitair en wandspuitwerk. 

Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie. De standaard 

radiator wordt aangebracht op de standaard positie. De dekvloer zal niet 

worden aangebracht. Kiest u voor vloerverwarming in de badkamer, dan zal 

de dekvloer wel aangebracht worden.

Geheel overeenkomstig gelimiteerde SWK / Woningborg-garantie zoals 

vermeld in het kopersinformatieboekje.
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402-2B Casco opleveren van badkamer 2 type B per st. € -1.545,00

Het laten vervallen van de badkamerinrichting van de standaard badkamer, 

inclusief tegelwerk, sanitair en wandspuitwerk. 

Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie. De standaard 

radiator wordt aangebracht op de standaard positie. De dekvloer zal niet 

worden aangebracht. Kiest u voor vloerverwarming in de badkamer, dan zal 

de dekvloer wel aangebracht worden. 

Geheel overeenkomstig gelimiteerde SWK / Woningborg-garantie zoals 

vermeld in het kopersinformatieboekje.

Deze optie valt onder sluitingsdatum A.

403-1D Casco opleveren van badkamer 1 type D € -2.975,00

Het laten vervallen van de badkamerinrichting van de standaard badkamer, 

inclusief tegelwerk, sanitair en wandspuitwerk. 

Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie. De standaard 

radiator wordt aangebracht op de standaard positie. De dekvloer zal niet 

worden aangebracht. Kiest u voor vloerverwarming in de badkamer, dan zal 

de dekvloer wel aangebracht worden. 

Geheel overeenkomstig gelimiteerde SWK / Woningborg-garantie zoals 

vermeld in het kopersinformatieboekje.

403-2D Casco opleveren van badkamer 2 type D € -3.055,00

Het laten vervallen van de badkamerinrichting van de standaard badkamer, 

inclusief tegelwerk, sanitair en wandspuitwerk. 

Het leidingwerk wordt afgedopt op de standaard positie. De standaard 

radiator wordt aangebracht op de standaard positie. De dekvloer zal niet 

worden aangebracht. Kiest u voor vloerverwarming in de badkamer, dan zal 

de dekvloer wel aangebracht worden. 

Geheel overeenkomstig gelimiteerde SWK / Woningborg-garantie zoals 

vermeld in het kopersinformatieboekje.

404 Casco opleveren van het toilet per st. € -1.135,00

Het laten vervallen van de toiletinrichting van de separate toiletruimte 

inclusief tegelwerk, sanitair en wandspuitwerk. Het leidingwerk wordt 

afgedopt op de standaard positie. De dekvloer wordt wel aangebracht. 

Geheel overeenkomstig gelimiteerde SWK / Woningborg-garantie zoals 

vermeld in het kopersinformatieboekje.

405 Uitstortgootsteen in binnenberging incl. koudwater kraan per st. € 665,00

Het leveren en aanbrengen van een wit geëmailleerde plaatstalen 

uitstortgootsteen welke is aangesloten op de riolering en voorzien is van 

een wandkraan met slangwartel, koud water.

Het gebruiksoppervlak in de ruimte wordt hierdoor kleiner.

406 Uitstortgootsteen in binnenberging incl. koud en warmwater 

kraan

per st. € 725,00

Het leveren en aanbrengen van een wit geëmailleerde plaatstalen 

uitstortgootsteen welke is aangesloten op de riolering en voorzien is van 

een wandkraan met slangwartel, koud en warm water. 

Het gebruiksoppervlak in de ruimte wordt hierdoor kleiner.
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407 2e toilet badkamer per st. N.t.b.

Het leveren en aanbrengen van een 2e toilet in de badkamer.

Deze optie zal worden vastgesteld met de showroom.

Bij de types C1, C2 en E. vergt toepassing van een 2e toilet een andere 

indeling alsnu aangegeven op de verkooptekening.

Tegelwerken

500 Standaard Tegelwerk per st. Standaard

Het standaard tegelwerk wordt geplaatst, er worden geen verdere 

aanpassingen doorgevoerd. 

Voor de uitvoering van het standaard tegelwerk verwijzen wij u naar de 

tegeldocumentatie in de Kopersinformatiemap.

501.XX Tegelwerk via showroom (Lingen Lisse) Via LK

Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de 

showroom offerte. In de aangeboden offerte zijn ook o.a. de installatie 

technische en bouwkundige wijzigingen opgenomen.

Offerte : d.d.: ............... . Offerte nummer ............ . Tekeningen conform d.d. 

.......... .

Elektra

601 Extra dubbele WCD op bestaande groep per st. € 220,00

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos

op een bestaande groep.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

602 Extra enkele WCD op bestaande groep per st. € 195,00

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos

op een bestaande groep.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

604 Extra loze leiding vanuit meterkast per st. € 135,00

Loze leiding 3/4" incl. controle draad vanuit meterkast naar NTB plek met 

elektradoos (hoogte 300 mm +V).

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
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605 Bedraden van een standaard loze leiding tbv UTP aansluiting per st. € 165,00

Het bedraden (UTP CAT 6) en afmonteren van een standaard aanwezige 

loze leiding ten behoeve van een UTP- aansluiting (telefoon / internet).

NB: de UTP-aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de 

meterkast aangebracht.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

606 Bedraden van een standaard loze leiding tbv CAI aansluiting per st. € 145,00

Gelieve de gewenste positie ook op tekening aangeven.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

608 Complete en afgemonteerde leiding tbv  Internet per st. € 305,00

Het leveren en aanbrengen van een coplete afgemonteerde leiding

ten behoeve van een telefoonaansluiting / Internet 

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

609 Complete en afgemonteerde leiding tbv CAI per st. € 265,00

Het leveren en aanbrengen van een coplete afgemonteerde leiding

ten behoeve van CAI

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

610 Verplaatsing van een elektrapunt per st. € 75,00

Indien u een elektrapunt (schakelaar, WCD, plafondlichtpunt, rookmelder 

etc) in de woning wenst te verplaatsen.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

611 Complete en afgemonteerde enkele WCD op aparte groep per st. € 330,00

Het leveren en aanbrengen van een complete afgemonteerde enkele 

wandcontactdoos

op een een aparte groep.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

612 Bedraden van een st. loze leiding incl enkele WCD op aparte 

groep

per st. € 195,00

Het bedraden van een standaard loze leiding inclusief een enkele

wandcontactdoos op een aparte groep.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
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614 Aanbrengen van een extra rookmelder op 230V incl back-up 

batterij

per st. € 200,00

Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder op 230V.

Inclusief back-up batterij.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

615 Enkele vloercontactdoos per st. € 370,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

616 Enkele vloercontactdoos met schakelaar per st. € 390,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos met 

schakelaar.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

617 Dubbele vloercontactdoos per st. € 395,00

Het leveren en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

618 Dubbele vloercontactdoos met schakelaar per st. € 420,00

Het leverenen en aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos inclusief 

schakelaar.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

619 Universele tastdimmer per st. € 220,00

Het leveren en aanbrengen van universele tastdimmer ipv een bestaande 

enkele schakelaar.

N.B.: Deze optie geeft geen garantie i.c.m. met LED-verlichting.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

620 Universele serie tastdimmer per st. € 240,00

Het leveren en aanbrengen van universele serie tastdimmer ipv een 

bestaande serie schakelaar.

N.B.: Deze optie geeft geen garantie i.c.m. met LED-verlichting.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

621 Rechter gedeelte van dubbele WCD schakelbaar maken per st. € 555,00

Maximaal 6 stuks en over 1 schakelaar.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):
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622 Rechter gedeelte van dubbele WCD schakelbaar maken per st. € 630,00

Maximaal 6 stuks over 1 universele tastdimmer en maximaal 600 WATT.

N.B.: Deze optie geeft geen garantie i.c.m. met LED-verlichting.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

623 Extra plafondlichtpunt geschakeld op bestaande schakelaar per st. € 180,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een 

bestaande schakelaar. 

U kiest deze optie voor de volgende locatie(s)):

624 Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar (incl schakelaar) per st. € 245,00

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een nieuwe 

schakelaar (incl. schakelaar).

U kiest deze optie voor de volgende locatie(s):

625 Extra wandlichtpunt geschakeld op bestaande schakelaar per st. € 130,00

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande 

schakelaar. 

U kiest deze optie voor de volgende locatie(s)):

626 Extra wandlichtpunt op nieuwe schakelaar (incl schakelaar) per st. € 185,00

Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een nieuwe 

schakelaar (incl. schakelaar).

U kiest deze optie voor de volgende locatie(s):

627 Bewegingssensor i.p.v. lichtschakelaar per st. € 345,00

Het toepassen van een bewegingssensor i.p.v. de standaard 

lichtschakelaar voor een bestaand lichtpunt.

U kiest deze optie voor de volgende ruimte(n):

628 Loze leiding 50 mm voor (flatscreen) TV per st. € 145,00

Loze leiding van 50 mm in wand tbv flatscreen TV (voor doorvoeren 

bekabeling van mediabox / DVD / Computer).

630 Optie pakket 1 JUNG € 570,00

Optie pakket 1: van het merk JUNG serie LS990 alpine schakelmateriaal in 

de woon- en slaapkamers ipv standaard pakket LS550.

Icm luxere LS990 metal uitvoering in keuken (boven blad).
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631 Optie pakket 2 JUNG € 830,00

Optie pakket 2 JUNG LS550: Dimmers in woonkamer (2x), keuken (1x), 

slaapkamer 1 (1x), automatische schakelaar (bewegingssensor) in (hoofd) 

toilet (1x) en alle WCD met kinderveiligheid.

633 Combinatie JUNG pakket 1 + 2 € 1.300,00

634 Optie pakket 3 JUNG Offerte

Draadloos schakelen via Funk of E-net.

Indien u deze optie wenst dan volgt er een persoonlijke afspraak met de 

E-installateur.

635 Inbraakbeveiliging / alarmsysteem Offerte

Indien u deze optie wenst volgt er een persoonlijke afspraak met de 

E-installateur.

Deze optie valt onder sluitingsdatum  A.

636 Verlichtingsarmaturen / Verlichtingsplan Offerte

Indien u gebruik wenst te maken van deze optie dan volgt er een 

persoonlijke afspraak met de E-installateur.

Deze optie valt onder sluitingsdatum  A.

690 230V fase 16A aansluiting (zonder oplaadstation) per st. € 1.220,00

Het leveren en aanbrengen van een 230V fase 16A aansluiting ten behoeve 

van een later aan te schaffen oplaadstation.

691 400V fase 16A aansluiting (zonder oplaadstation) per st. € 2.095,00

Het leveren en aanbrengen van een 400V fase 16A aansluiting ten behoeve 

van een later aan te schaffen oplaadstation.

Diversen

800 Extra boilervat ten behoeve van opslagcapaciteit en verbruik 

warm water

per st. Op aanvraag

Het aanbrengen van een extra boilervat om meer en langer warm water te 

kunnen leveren.

801.XX Svedex deur plus Svedex

Gebruik uitsluitend de website van Svedex.

Voor info zie www.svedexdeurplus.nl.

Deze optie valt onder sluitingsdatum  B.
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GELIM Gelimiteerde SWK  / Woningborg garantie SWK

Indien u een persoonlijke individuele keuze maakt en deze wijkt af van de 

SWK / Woningborggarantie dan zult u per onderdeel een "Gelimiteerde 

garantie" verklaring moeten ondertekenen. Deze gelimiteerde garantie 

maakt deel uit van de desbetreffende opdrachtverstrekking.

Individueel

900.XX Persoonlijk individueel maatwerk N.t.b.

Indien u persoonlijk maatwerk wenst (dus optiemogelijkheden die niet op 

deze lijst voorkomen) dan kunt een persoonlijke afspraak maken met de 

kopersadviseur van Havestate.

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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