
B013 Het laten vervallen van een bovenlicht in gibo wand (appartementen) € 115,00

 Het bovenlicht bij een binnenkozijn vervalt en wordt dichtgezet met gibowand. 
Prijs is per vervallen bovenlicht. De optie kan echter bij appartementen alleen per hele appartement worden
gekozen.

 

B014 Het laten vervallen van een bovenlicht in ytongwand (eengezinswoningen) € 115,00

 Het bovenlicht bij een binnenkozijn vervalt en wordt dichtgezet met gibo of ytongwand. 
Prijs is per vervallen bovenlicht. De optie kan echter bij eengezinswoningen alleen per verdieping worden
gekozen.

Door koper aan te geven om welke verdieping het gaat. 

B015 Het laten vervallen van een bovenlicht bij een binnenkozijn in een betonwand € 345,00

 Het bovenlicht bij een binnendeurkozijn in een betonwand vervalt en wordt dichtgezet met gibowand. 
Prijs is per vervallen bovenlicht. De optie vervallen bovenlichten kan echter bij appartementen alleen voor het
gehele appartement worden gekozen.
Bij het vaststellen van het aantal bovenlichten wordt door de wooncoach bekeken om welke kozijnen het gaat
die in de betonwanden zijn opgenomen. 
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B027 Het opsplitsen van de studio in twee aparte ruimtes (type G,L, M, N, P, Q) € 2.320,00

 Er wordt een scheidingswand gemaakt om twee ruimtes (slapen/wonen) in de studio te creëren. Inclusief
standaard deur/kozijn en deurbeslag. Eén van de lichtschakelaars wordt verplaatst. De vloerverwarming en
ventilatie wordt aangepast. Er wordt een extra kamerthermostaat en CO2 sensor geplaatst.

Alleen van toepassing voor bouwnummers 59, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 84, 90.

BOUWKUNDIG RUWBOUW
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B018 4.5 Aanbrengen 2e voordeur in voorgevel (Stadswoningen wonen/werken) € 2.270,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra deur/kozijn in de voorgevel op de begane grond. Het kozijn wordt
gewijzigd naar een voordeur met zijlicht voorzien van een draai/kiepraam. De voordeur is exclusief
brievenbus. Er is niet voorzien in een extra deurbel.
Van toepassing bij de opties voor het wonen- en werkenprogramma op de begane grond, optie B017 4.5
en optie B019 4.5.

Blok 2: bnr 23
Blok 4: bnr 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 45.
 

B018 4.8 Aanbrengen 2e voordeur in voorgevel (Stadswoningen wonen/werken) € 2.270,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra deur/kozijn in de voorgevel op de begane grond. Het kozijn wordt
gewijzigd naar een voordeur met zijlicht voorzien van een draai/kiepraam. Bij bnr 22 wordt het draai/kiep raam
gewijzigd naar een deur. De voordeur is exclusief brievenbus. Er is niet voorzien in een extra deurbel.
Van toepassing bij de opties voor het wonen- en werkenprogramma op de begane grond, optie B017 4.5
en optie B019 4.5.

Blok 2: bnr 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Blok 4: bnr 25, 26, 32, 37, 40, 43
 

B018 5.4 Aanbrengen 2e voordeur in voorgevel (Stadswoningen wonen/werken) € 2.270,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra deur/kozijn in de voorgevel op de begane grond. Het kozijn wordt
gewijzigd naar een voordeur met zijlicht voorzien van een draai/kiepraam. Bij bnr 5, 7, 11, 14, 31, 34, 39, 42,
44, 46 en 49 wordt het draai/kiepraam gewijzigd naar een deur. De voordeur is exclusief brievenbus. Er is niet
voorzien in een extra deurbel.
Van toepassing bij de opties voor het wonen- en werkenprogramma op de begane grond.

Blok 2: bnr 3, 5, 7, 11, 14, 21, 24
Blok 4: bnr 31, 34, 39, 42, 44, 46, 48, 49
 

B018 6.0 Aanbrengen 2e voordeur in voorgevel (Stadswoningen wonen/werken) € 2.270,00

 Het leveren en aanbrengen van een extra deur/kozijn in de voorgevel op de begane grond. Het kozijn wordt
gewijzigd naar een voordeur. De voordeur is exclusief brievenbus. Er is niet voorzien in een extra deurbel.
Van toepassing bij de opties voor het wonen- en werkenprogramma op de begane grond.

Blok 2: bnr 1, 2, 4, 8
Blok 4: bnr 47
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CV001 Aanpassen legplan vloerverwarming keuken € 160,00

 Het aanpassen van het verloop van de vloerverwarming in de keuken zodat zo min mogelijk slangen onder
het keukenblok worden aangebracht.

Voor deze optie zijn duidelijke tekeningen nodig met maten en een tekening van het bovenaanzicht van de
keuken.

C.V. INSTALLATIE
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E001 Extra dubbele wandcontactdoos € 220,00

 Aanbrengen extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande meterkastgroep.
Extra dubbele wandcontactdozen in keukenopstelling, toilet en badkamer worden door de showrooms
berekend.

Positie en hoogte door koper op te geven. Indien er geen hoogte wordt opgegeven, wordt deze gerealiseerd
op de standaard hoogte zoals omschreven in de Technische Omschrijving.

E018 Het bedraden van een loze leiding met CAI kabel € 185,00

 Het bedraden van een loze leiding in de woning t.b.v. CAI. De aansluiting wordt afgemonteerd. Door de koper
dient te worden opgegeven welke loze leiding bedraad moet worden. 

E019 Het bedraden van een loze leiding met UTP kabel € 185,00

 Het bedraden van een loze leiding in de woning als data-aansluitpunt d.m.v. RJ45 contactdoos en 8
aderige UTP-kabel cat. 6. De aansluiting wordt afgemonteerd. Door de koper dient te worden opgegeven
welke loze leiding bedraad moet worden.

E020 Afmonteren loze leiding en wandcontactdoos in 1 raam; loze leiding blind afgemonteerd Op aanvraag

 

 Standaard worden loze leidingen die naast een wandcontactdoos zijn gesitueerd gescheiden van elkaar in de
wand gemonteerd (met een ruimte er tussen). Met deze optie worden de loze leiding en wandcontactdoos in
één raam gemonteerd; de loze leiding wordt blind afgemonteerd. (In de voorbeeldfoto zijn loze leidingen wel
afgemonteerd t.b.v. cai of utp).

Maximaal aantal punten onder 1 afdekraam bedraagt 5 stuks, bijvoorbeeld 2 wandcontactdozen, CAI-
aansluiting, loze leiding en UTP-aansluiting. 

E021 Afmonteren bedrade leiding en wandcontactdoos in 1 raam Op aanvraag

 

 Standaard worden loze leidingen die naast een wandcontactdoos zijn gesitueerd gescheiden van elkaar in de
wand gemonteerd (met een ruimte er tussen). Met deze optie worden de bedrade leiding en wandcontactdoos
in één raam gemonteerd.

Prijs is gebaseerd op één raam voor twee elektrapunten. Aan de afbeelding kunnen geen rechten worden
ontleend.

ELEKTRA
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E022 Verplaatsen van een elektrapunt € 96,00

 Het verplaatsen van elektrapunt. Het elektrapunt heeft betrekking op wandcontactdozen, loze leidingen en
schakelaars in de woning exclusief keukenopstelling, toilet en badkamer. Verplaatsingen in deze ruimtes
worden door de showrooms berekend.

Positie en hoogte, indien van toepassing, door koper op te geven. Indien er geen hoogte wordt opgegeven,
wordt deze gerealiseerd op de standaard hoogte zoals omschreven in de Technische Omschrijving.

In verband met toepassing van kanaalplaatvloeren worden plafondlichtpunten niet verplaatst. Wij kunnen door
kopers opgegeven maatvoering niet garanderen.

E023 Een enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren € 70,00

 Een enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren. In het geval dat een enkele wandcontactdoos gecombineerd
is met een schakelaar (b.v. in de hal/entree), wordt deze dubbel uitgevoerde doos los van de schakelaar op de
wand gemonteerd.

E024 bedraden loze leiding aparte groep € 240,00

 Het bedraden van een loze leiding op een aparte groep. De loze leiding eindigt in de meterkast. 

(Deze optie is voornamelijk van toepassing bij het aanpassen van de keukeninstallatie en wordt
dientengevolge opgenomen in de keukenofferte.)

E031 Extra loze leiding € 170,00

 Aanbrengen extra loze leiding in een ruimte.  De loze leiding wordt voorzien van een controledraad, een
controledraad is geen trekdraad. De loze leiding komt uit in de meterkast.
Positie op tekening conform opgave koper.

 

E032 Loze leiding t.b.v. het aanbrengen van zonwering Op aanvraag

 Het aanbrengen van een loze leiding t.b.v. het na oplevering aanbrengen van buiten zonwering. 
De loze leiding loopt van de meterkast naar de positie bij het buitenkozijn. De leiding is voorzien van een
controledraad. 
Voor de appartementen geldt dat keuze ten aanzien van type en kleur van de zonwering in overleg dient te
worden uitgevoerd met de VvE.

Prijs is afhankelijk van raamindeling appartement/woning en derhalve op aanvraag. 
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E043 Extra handzender ten behoeve van de speedgate € 140,00

Het leveren van één extra handzender ten behoeve van de bediening van de speedgate. 
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B016 Verplaatsen van de keuken naar de eerste verdieping (Stadswoningen; uitgezonderd type 3.9.3) € 5.100,00

 De standaard keukeninstallatie wordt verplaatst van de begane grond naar de eerste verdieping. De installatie
wordt aangebracht conform een standaard opstelling. Desgewenst kan de keukeninstallatie worden
aangepast of uitgebreid. De mechanische ventilatie wordt aangepast.
Als gevolg van deze optie worden extra leidingsschachten geformeerd in slaapkamer 1, 2 en 4. Tevens wordt
de technische ruimte vergroot.  
De optie keuken haaks op de trap is bouwtechnisch en installatietechnisch niet mogelijk. Bij het kiezen van
een keuken kan gekozen worden voor een kookeiland, echter geen spoeleiland. Kostenopgaaf geschiedt via
de woonwensenlijst. 
Deze optie is exclusief het aanpassen van het legplan van de vloerverwarming. Zie optie CV001.

E.e.a. dient nog bouwkundig en installatie-technisch nader te worden uitgewerkt. De tekening is daarom
indicatief.
Deze optie kan niet gekozen worden bij woningtype 3.9.3 bnr 50. 
 

B017 4.5 De woonkeuken wordt vervangen door een ruimte met woonfunctie € 14.810,00

 In plaats van de woonkeuken op de begane grond wordt er een woon- slaapruimte met douche- toiletruimte
geformeerd. Het trappenhuis wordt dicht gezet met wanden. Er komt een deur van de hal naar de slaapkamer.
De elektrische- en vloerverwarmingsinstallatie wordt aangepast. De badruimte wordt voorzien van standaard
sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving. Desgewenst kan dit worden aangepast via de
voorgestelde showrooms. 
In de woonruimte wordt voorzien in een standaard keukeninstallatie (elektra en warm- koud waterleiding,
ventilatie). Via de projectshowroom kan een keuken worden aangeschaft. 

In verband met o.a. de hoeveelheid warmwatercapaciteit moet deze optie bouwkundig en installatie-technisch
verder worden uitgewerkt. De tekening is indicatief. 

Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie B016 (keuken eerste verdieping).

Blok 2 bnr 23
Blok 4 bnr 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 45
 

B017 4.8 De woonkeuken wordt vervangen door een ruimte met woonfunctie € 14.840,00

 In plaats van de woonkeuken op de begane grond wordt er een woon- slaapruimte met douche- toiletruimte
geformeerd. Het trappenhuis wordt dicht gezet met wanden. Er komt een deur van de hal naar de slaapkamer.
De elektrische- en vloerverwarmingsinstallatie wordt aangepast. De badruimte wordt voorzien van standaard
sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving. Desgewenst kan dit worden aangepast via de
voorgestelde showrooms. 
In de woonruimte wordt voorzien in een standaard keukeninstallatie (elektra en warm- koud waterleiding,
ventilatie). Via de projectshowroom kan een keuken worden aangeschaft. 
In verband met o.a. de hoeveelheid warmwatercapaciteit moet deze optie bouwkundig en installatie-technisch
verder worden uitgewerkt. De tekening is indicatief. 
Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie B016 (keuken eerste verdieping)

Blok 2 bnr 6,9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Blok 4 bnr 25, 26, 32, 37, 40, 43
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B017 5.4 De woonkeuken wordt vervangen door een ruimte met woonfunctie € 15.560,00

 In plaats van de woonkeuken op de begane grond wordt er een woon- slaapruimte met douche- toiletruimte
geformeerd. Het trappenhuis wordt dicht gezet met wanden. Er komt een deur van de hal naar de slaapkamer.
De elektrische- en vloerverwarmingsinstallatie wordt aangepast. De badruimte wordt voorzien van standaard
sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving. Desgewenst kan dit worden aangepast via de
voorgestelde showrooms. 
In de woonruimte wordt voorzien in een standaard keukeninstallatie (elektra en warm- koud waterleiding,
ventilatie). Via de projectshowroom kan een keuken worden aangeschaft. 
In verband met o.a. de hoeveelheid warmwatercapaciteit moet deze optie bouwkundig en installatie-technisch
verder worden uitgewerkt. De tekening is indicatief. 
Bnr 3 heeft een andere woningplattegrond dan op de optietekening weergegeven. Dit dient nader te worden
uitgewerkt. Prijs is op aanvraag.

Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie B016 (keuken eerste verdieping). 

Blok 2 bnr 3, 5, 7, 11, 14, 21, 24
Blok 4 bnr 31, 34, 39, 42, 46, 48, 49
 

B017 6.0 De woonkeuken wordt vervangen door een ruimte met woonfunctie € 15.890,00

 In plaats van de woonkeuken op de begane grond wordt er een woon- slaapruimte met douche- toiletruimte
geformeerd. Het trappenhuis wordt dicht gezet met wanden. Er komt een deur van de hal naar de slaapkamer.
De elektrische- en vloerverwarmingsinstallatie wordt aangepast. De badruimte wordt voorzien van standaard
sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving. Desgewenst kan dit worden aangepast via de
voorgestelde showrooms. 
In de woonruimte wordt voorzien in een standaard keukeninstallatie (elektra en warm- koud waterleiding,
ventilatie). Via de projectshowroom kan een keuken worden aangeschaft. In verband met o.a. de hoeveelheid
warmwatercapaciteit moet deze optie bouwkundig en installatie-technisch verder worden uitgewerkt. De
tekening is indicatief.  Bnr 1, 2 hebben een andere woningplattegrond dan op de optietekening weergegeven.
Dit dient nader te worden uitgewerkt. Prijs is op aanvraag.

Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie B016 (keuken eerste verdieping). 

Blok 2 bnr 1, 2, 4, 8, 
Blok 4 bnr 47
 

B019 4.5 De woonkeuken wordt vervangen door een werkruimte € 9.450,00

 In plaats van de woonkeuken op de begane grond wordt er een werkkruimte geformeerd. Het trappenhuis
wordt dicht gezet met wanden. Er komt een deur van de hal naar de werkruimte. De elektrische- en
vloerverwarmingsinstallatie alsmede de ventilatie wordt aangepast. Er wordt een extra toilet geformeerd,
voorzien van standaard sanitair en tegelwerk. Desgewenst kan dit aangepast worden via de showrooms.
In verband met o.a. de hoeveelheid warmwatercapaciteit moet deze optie bouwkundig en installatie-technisch
verder worden uitgewerkt. De tekening is indicatief. 

Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie B016 (keuken eerste verdieping). 

Blok 2 bnr 23
Blok 4 bnr 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 45
 

B019 4.8 De woonkeuken wordt vervangen door een werkruimte € 9.450,00

 In plaats van de woonkeuken op de begane grond wordt er een werkkruimte geformeerd. Het trappenhuis
wordt dicht gezet met wanden. De elektrische- en vloerverwarmingsinstallatie alsmede de ventilatie wordt
aangepast. Er wordt een extra toilet geformeerd, voorzien van standaard sanitair en tegelwerk. Desgewenst
kan dit aangepast worden via de showrooms. In verband met o.a. de hoeveelheid warmwatercapaciteit moet
deze optie bouwkundig en installatie-technisch verder worden uitgewerkt. De tekening is indicatief. 

Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie B016 (keuken eerste verdieping). 

Blok 2 bnr 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Blok 4 bnr 25, 26, 32, 37, 40, 43
 

Keuzes

Project: 170053 - 114 woningen De Poortmeesters Delft
Datum: 06-10-2020

Alle prijzen incl. BTW pagina: 9 van 27



B019 5.4 De woonkeuken wordt vervangen door een werkruimte € 9.450,00

 In plaats van de woonkeuken op de begane grond wordt er een werkkruimte geformeerd. Het trappenhuis
wordt dicht gezet met wanden. De elektrische- en vloerverwarmingsinstallatie alsmede de ventilatie wordt
aangepast. Er wordt een extra toilet geformeerd, voorzien van standaard sanitair en tegelwerk. Desgewenst
kan dit aangepast worden via de showrooms. In verband met o.a. de hoeveelheid warmwatercapaciteit moet
deze optie bouwkundig en installatie-technisch verder worden uitgewerkt. De tekening is indicatief.  
Bnr 3 heeft een andere woningplattegrond dan op de optietekening weergegeven. Dit dient nader te worden
uitgewerkt. Prijs is op aanvraag.

Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie B016 (keuken eerste verdieping). 

Blok 2 bnr 3, 5, 7, 11, 14, 21, 24
Blok 4 bnr 31, 34, 39, 42, 46, 48, 49
 

B019 6.0 De woonkeuken wordt vervangen door een werkruimte € 9.450,00

 In plaats van de woonkeuken op de begane grond wordt er een werkkruimte geformeerd. Het trappenhuis
wordt dicht gezet met wanden. De elektrische- en vloerverwarmingsinstallatie alsmede de ventilatie wordt
aangepast. Er wordt een extra toilet geformeerd, voorzien van standaard sanitair en tegelwerk. Desgewenst
kan dit aangepast worden via de showrooms. In verband met o.a. de hoeveelheid warmwatercapaciteit moet
deze optie bouwkundig en installatie-technisch verder worden uitgewerkt. De tekening is indicatief. 
Bnr 1, 2 hebben een andere woningplattegrond dan op de optietekening weergegeven. Dit dient nader te
worden uitgewerkt. Prijs is op aanvraag.

Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie B016 (keuken eerste verdieping). 

Blok 2 bnr 1, 2, 4, 8
Blok 4 bnr 47
 

B020 4.5 Het formeren van een overloop op de eerste verdieping € 2.690,00

 Op de eerste verdieping wordt de woonkamer afgesloten door het formeren van een overloop. Er worden
wanden aangebracht en er wordt voorzien in een standaard deur/kozijn met bovenlicht. De elektrische
installatie wordt aangepast. 

Blok 2 bnr 23, 
Blok 4 bnr 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 45
 

B020 4.8 Het formeren van een overloop op de eerste verdieping € 2.690,00

 Op de eerste verdieping wordt de woonkamer afgesloten door het formeren van een overloop. Er worden
wanden aangebracht en er wordt voorzien in een standaard deur/kozijn met bovenlicht. De elektrische
installatie wordt aangepast. 

Blok 2 bnr 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Blok 4 bnr 25, 26, 32, 37, 40, 43
 

B020 5.4 Het formeren van een overloop op de eerste verdieping € 2.760,00

 Op de eerste verdieping wordt de woonkamer afgesloten door het formeren van een overloop. Er worden
wanden aangebracht en er wordt voorzien in een standaard deur/kozijn met bovenlicht. De elektrische
installatie wordt aangepast. 

Blok 2 bnr 3, 5, 7, 11, 14, 21, 24
Blok 4 bnr 31, 34, 39, 42, 44, 46, 48, 49
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B020 6.0 Het formeren van een overloop op de eerste verdieping € 2.760,00

 Op de eerste verdieping wordt de woonkamer afgesloten door het formeren van een overloop. Er worden
wanden aangebracht en er wordt voorzien in een standaard deur/kozijn met bovenlicht. De elektrische
installatie wordt aangepast. 

Blok 2 bnr 1, 2, 4, 8
Blok 4 bnr 47
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K001 Wijzigen standaard installatie keuken via andere showroom Op aanvraag

 De keukeninstallatie wordt aangepast aan de hand van door de koper aangeleverde keukentekening van een
door hem/haar gekozen keukenshowroom. Hierbij wordt het elektra, water, riool verplaatst naar de op deze
tekening aangegeven plaatsen en wordt de extra installatie gemaakt. De afzuigventielen van de mechanische
installatie worden niet verplaatst. U ontvangt een offerte van deze aanpassingen. De keuken wordt na
oplevering geplaatst.

Voor het aanpassen en verwerken van het leidingwerk wordt naast de verplaatsings-/uitbreidingskosten 
€ 200,00 incl. BTW coördinatiekosten in rekening gebracht.

Offerte volgens tekeningen keukenleverancier .............. d.d. t.b.v. bnr.........
Enige opmerkingen hierbij: - Er kan alleen een offerte worden gemaakt op basis van een goed gemaatvoerd
leidingschema (inclusief aansluitwaardes van de apparatuur). - Een gevelsparing voor een eventueel
afvoerkanaal voor een afzuigkap is niet mogelijk en wordt niet aangebracht. - De maatvoering van de
keukeninstallatie dient door de keukenverkoper te worden gecontroleerd door het inmeten in het werk. Dit kan
nadat de wanden zijn afgewerkt, bij voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier voor t.z.t. een
uitnodiging.

K01 Wijzigen standaard installatie keuken via showroom Asto Keukens Showroom

 De keukeninstallatie wordt aangepast aan de hand van de aangeleverde keukentekening van Asto Keukens.
Hierbij wordt het elektra, water, riool verplaatst naar de op deze tekening aangegeven plaatsen en wordt de
extra installatie gemaakt. De afzuigventielen van de mechanische installatie worden niet verplaatst. U
ontvangt een offerte van deze aanpassingen. De keuken wordt na oplevering geplaatst.

Voor het aanpassen en verwerken van het leidingwerk wordt naast de verplaatsings-/uitbreidingskosten 
geen coördinatiekosten in rekening gebracht.

Offerte volgens tekeningen keukenleverancier Asto Keukens d.d. t.b.v. bnr.........
Enige opmerkingen hierbij: - Er kan alleen een offerte worden gemaakt op basis van een goed gemaatvoerd
leidingschema (inclusief aansluitwaardes van de apparatuur). - Een gevelsparing voor een eventueel
afvoerkanaal voor een afzuigkap is niet mogelijk en wordt niet aangebracht. - De maatvoering van de
keukeninstallatie dient door de keukenverkoper te worden gecontroleerd door het inmeten in het werk. Dit kan
nadat de wanden zijn afgewerkt, bij voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier voor t.z.t. een
uitnodiging.

KEUKEN
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SVE.170053.. Deuren/kozijnen/deurbeslag wijzigen Svedex

 Het wijzigen van de standaard deuren/kozijnen en/of deurbeslag conform de opgave via de website Deurplus
van Svedex d.d. ....

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN / BEGLAZING

Keuzes
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L010A 3.9 3
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -2.275,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet
mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd
worden. 

Blok 5 bnr 50

L010A 4.5 3
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -1.925,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd.

Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van
het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden. 

Blok 4 bnr 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 45
Blok 5 bnr 51, 52, 104, 105, 106, 107

L010A 4.8 3
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -1.925,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet
mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd
worden. 

Blok 2 bnr 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Blok 4 bnr 25, 26, 32, 37, 40, 43

LOODGIETER/ELECTRA
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L010A 5.4 3
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -2.100,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet
mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd
worden. 

Blok 2 bnr 3, 14, 21
Blok 4/4A bnr 31, 34, 39, 42, 44, 46, 48, 49

L010A 6.0 3
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -2.100,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd.

Na oplevering is uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk alleen in opbouw mogelijk. Dat
wil zeggen dat leidingen niet in de vloeren of wanden aangebracht kunnen worden. 

Blok 4 bnr 47

L010B 4.5 4
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -1.925,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd.

Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van
het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden. 

Blok 2 bnr 23
Blok 5 bnr 108, 109, 110

Keuzes

Project: 170053 - 114 woningen De Poortmeesters Delft
Datum: 06-10-2020

Alle prijzen incl. BTW pagina: 15 van 27



L010B 4.8 4
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -1.925,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet
mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd
worden. 

Blok 2 bnr 6, 9, 10, 12, 22
 

L010B 5.4 4
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -2.100,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet
mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd
worden. 

Blok 2 bnr 5, 7, 11, 24

L010B 6.0 4
laags

Badkamer 2e verdieping casco opleveren € -2.100,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer en eventueel de vloerverwarming (optioneel) alsmede de
elektrische handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk
wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd.

Na oplevering is uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk alleen in opbouw mogelijk. Dat
wil zeggen dat leidingen niet in de vloeren of wanden aangebracht kunnen worden. 

Blok 2 bnr 1,2, 4, 8
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L011B 4 laags Badkamer (optie) 3e verdieping casco uitgevoerd € 1.850,00

 

 
Het formeren van een tweede badkamer op de derde verdieping (woonlaag 4) in casco uitvoering.
De badkamer wordt niet voorzien van sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk. De afwerkvloer en de
vloerverwarming (met inachtneming van zones t.b.v. voorkoming van legionella) alsmede de elektrische
handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd conform de optietekening en het plafondspuitwerk wordt wel
aangebracht.
Indeling conform tekening in de bijlage.

De omvormer en cv verdeler worden aan de andere zijde van de technische ruimte in de onbenoemde ruimte
geplaatst.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst te ondertekenen en aan ons
retour te sturen zodat wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast
Nedam West van de (gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen
werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in
eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd.

Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van
het leidingwerk kan alleen in opbouw  op de dekvloer uitgevoerd worden. Het is niet mogelijk om een
douchegoot of betegelde douchevloer toe te passen. Er dient een verhoogde douchebak toegepast te worden
met een minimale hoogte van 6cm (bijvoorbeeld douchevloer O.novo van Villeroy & Boch (acryl) 90x90x6cm).

Deze optie is van toepassing op alle vierlaagse eengezinswoningen. 
Blok 2 bnr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 22, 23, 24
Blok 5 bnr 108, 109, 110

L012 4.5 Badkamer begane grond casco opleveren (bij optie inwonen) € -1.650,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de begane grond wanneer gekozen is voor de optie inwonen. De afwerkvloer, alsmede de elektrische
handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u het SWK certificaat ons retour te sturen zodat wij een gelimiteerd
certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de (gevolg) schade,
ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle
aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na
oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het
leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden. 

Blok 2 bnr 23
Blok 4 bnr 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 45
 

Keuzes

Project: 170053 - 114 woningen De Poortmeesters Delft
Datum: 06-10-2020

Alle prijzen incl. BTW pagina: 17 van 27



L012 4.8 Badkamer begane grond casco opleveren (bij optie inwonen) € -1.650,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de begane grond wanneer gekozen is voor de optie inwonen. De afwerkvloer, alsmede de elektrische
handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u het SWK certificaat ons retour te sturen zodat wij een gelimiteerd
certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de (gevolg) schade,
ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle
aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na
oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het
leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden. 

Blok 2 bnr 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Blok 4 bnr 25, 26, 32, 37, 40, 43

 

L012 5.4 Badkamer begane grond casco opleveren (bij optie inwonen) € -1.850,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de begane grond wanneer gekozen is voor de optie inwonen. De afwerkvloer, alsmede de elektrische
handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u het SWK certificaat ons retour te sturen zodat wij een gelimiteerd
certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de (gevolg) schade,
ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle
aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd.
Blok 2 bnr 3, 5, 7, 11, 14, 21, 24
Blok 4 bnr 31, 34, 39, 42, 46, 48, 49

 

L012 6.0 Badkamer begane grond casco opleveren (bij optie inwonen) € -1.950,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde badkamer op
de begane grond wanneer gekozen is voor de optie inwonen. De afwerkvloer, alsmede de elektrische
handdoekradiator wordt aangebracht. De dorpel onder de deur komt te vervallen. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd en het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u het SWK certificaat ons retour te sturen zodat wij een gelimiteerd
certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de (gevolg) schade,
ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de casco badkamer. Alle
aanpassingswerkzaamheden moeten door de koper in eigen beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na
oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het
leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden. 

Blok 2 bnr 1, 2, 4, 8
Blok 4 bnr 47
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L013 Toiletruimte begane grond casco opleveren (stadswoningen) € -500,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde toiletruimte op
de begane grond in de stadswoning of in het appartement. De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het
leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd. Het plafondspuitwerk wordt wel
aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst aan ons retour te sturen zodat
wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de
(gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de
casco toiletruimte. Alle werkzaamheden zoals uitbreiding en verplaatsen moeten door de koper in eigen
beheer na de oplevering worden uitgevoerd. Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk.
Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden. 

De optie is van toepassing op alle type stadswoningen.

L014 4.5 Toiletruimte 2e verdieping casco opleveren € -435,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde toiletruimte op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd. Het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u het SWK certificaat ons retour te sturen zodat wij een gelimiteerd
certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de (gevolg) schade,
ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de casco toiletruimte.
Alle werkzaamheden zoals uitbreiding en verplaatsen moeten door de koper in eigen beheer na de
oplevering worden uitgevoerd.

Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van
het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden.  Blok 2 bnr 23
Blok 4 bnr 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 45
Blok 5 bnr 108, 109, 110

L014 4.8 Toiletruimte 2e verdieping casco opleveren € -435,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde toiletruimte op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd. Het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u het SWK certificaat ons retour te sturen zodat wij een gelimiteerd
certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de (gevolg) schade,
ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de casco toiletruimte.
Alle werkzaamheden zoals uitbreiding en verplaatsen moeten door de koper in eigen beheer na de
oplevering worden uitgevoerd. Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding,
verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden. 

Blok 2 bnr 6, 9, 10, 12, 22
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L014 5.4 Toiletruimte 2e verdieping casco opleveren € -435,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde toiletruimte op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd. Het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u het SWK certificaat ons retour te sturen zodat wij een gelimiteerd
certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de (gevolg) schade,
ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de casco toiletruimte.
Alle werkzaamheden zoals uitbreiding en verplaatsen moeten door de koper in eigen beheer na de
oplevering worden uitgevoerd.

Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding, verplaatsing of aanpassing van
het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden.  Blok 2 bnr 3, 5, 7, 11, 24
 

L014 6.0 Toiletruimte 2e verdieping casco opleveren € -435,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de standaard afgebouwde toiletruimte op
de tweede verdieping in de woning. De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het leidingwerk wordt op de
standaard plaatsen afgedopt opgeleverd. Het plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u het SWK certificaat ons retour te sturen zodat wij een gelimiteerd
certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de (gevolg) schade,
ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de casco toiletruimte.
Alle werkzaamheden zoals uitbreiding en verplaatsen moeten door de koper in eigen beheer na de
oplevering worden uitgevoerd. Na oplevering is freeswerk in wanden en vloeren niet mogelijk. Uitbreiding,
verplaatsing of aanpassing van het leidingwerk kan alleen in opbouw uitgevoerd worden. 

Blok 2 bnr 1, 2, 4, 8
 

L015 Toiletruimte 2 begane grond casco opleveren (bij optie werken) € -500,00

 Het laten vervallen van het sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk in de tweede standaard
afgebouwde toiletruimte op de begane grond in de stadswoning. De afwerkvloer wordt wel aangebracht. Het
leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd. Het plafondspuitwerk wordt wel
aangebracht.

De woning voldoet op dit onderdeel, niet aan het bouwbesluit en voorwaarden van SWK garantie en
waarborgregeling 2014. Wij verzoeken u de aanvullende SWK overeenkomst aan ons retour te sturen zodat
wij een gelimiteerd certificaat voor u kunnen aanvragen bij het SWK. U vrijwaart Ballast Nedam West van de
(gevolg) schade, ontstaan door afbouw onder eigen beheer. Wij voeren geen werkzaamheden uit aan de
casco toiletruimte. Alle werkzaamheden zoals uitbreiding en verplaatsen moeten door de koper in eigen
beheer na de oplevering worden uitgevoerd.

Deze optie is van toepassing op alle eengezinswoningen bij optie Werken. 
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S001 Standaard sanitair badkamer € 0,00

 Het aanbrengen van standaard sanitair op standaard posities in een badkamer. E.e.a. conform omschrijving in
de technische omschrijving.
 

S002 Standaard sanitair toilet € 0,00

 Het aanbrengen van standaard sanitair op standaard posities in het toilet. E.e.a. conform omschrijving in
de technische omschrijving.

S01 Wijzigen sanitairkeuze via showroom GevierDales Showroom

 Het leveren en aanbrengen van sanitair in de sanitaire ruimten van de woning volgens getekende opdracht
van GevierDales d.d.:........... en tekeningen d.d. ..........
 

SANITAIR
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L011A 4 laags Badkamer (optie) 3e verdieping voorzien van standaard sanitair/tegelwerk € 8.150,00

 

 Het formeren van een tweede badkamer op de derde verdieping (woonlaag 4). 

De badkamer wordt volledig afgebouwd en voorzien van het standaard sanitair bestaande uit een
toiletcombinatie, wastafelcombinatie en douchecombinatie van het merk Villeroy & Boch, waarbij de
douchehoek wordt voorzien van een verhoogde douchebak (zie afbeelding bij de optie). Er kan geen
douchegoot en betegelde douchevloer worden toegepast. Tegelwerk is conform het standaard tegelwerk uit
de tegelbrochure van BMN. De badkamer wordt voorzien van een vloerverwarmingslus (met inachtneming
van zones ten behoeve van voorkoming van legionella) alsmede de standaard elektrische handdoekradiator.
De vloerverwarming draait mee op de vloerverwarming van de onbenoemde ruimte.
Desgewenst kan er tegen meerprijs via de showrooms ander sanitair of tegelwerk worden uitgezocht.

De omvormer en cv verdeler worden aan de andere zijde van de technische ruimte in de onbenoemde ruimte
geplaatst.

E.e.a. conform tekening in de bijlage.
Het is mogelijk om de badkamer bouwkundig te vergroten, dit gebeurt op individuele aanvraag. Het is niet
mogelijk om de indeling van de badkamer te wijzigen c.q. sanitaire toestellen te verplaatsen.  

Deze optie is mogelijk bij alle vierlaagse eengezinswoningen.
Blok 2 bnr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 22, 23, 24
Blok 5 bnr 108, 109, 110

L016A 3.9 3
laags

Badkamer voorzien van bad, douchehoek blijft gehandhaafd € 1.900,00

 

 Naast de douchehoek wordt een bad geleverd en aangebracht, merk Villeroy & Boch, type Omnia
Architectura 800 x 1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe
eurosmart met doucheset. 
Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer te vergroten of de indeling te wijzigen.

Blok 5 bnr 50
 

SANITAIR & TEGELWERK
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L016B 4.5 3
laags

Badkamer voorzien van bad in plaats van douchehoek € 2.085,00

 

 De douchehoek wordt vervangen door een bad, merk Villeroy & Boch, type Omnia Architectura 800 x
1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe eurosmart met
doucheset inclusief glijstang. De wastafelcombinatie wordt verplaatst. De badkamer wordt vergroot ten koste
van slaapkamer 1. De deur naar slaapkamer 1 wordt eveneens verplaatst. De lichtschakelaars verplaatsen
mee in de wand. 
Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer verder te vergroten of de indeling te wijzigen of een douche én bad toe te
passen.

Blok 4 bnr 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 45, 
Blok 5 bnr 51, 52, 104, 105, 106, 107

L016C 4.5 4
laags

Badkamer voorzien van bad in plaats van douchehoek € 1.600,00

 

 De douchehoek wordt vervangen door een bad, merk Villeroy & Boch, type Omnia Architectura 800 x
1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe eurosmart met
doucheset inclusief glijstang.
Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer te vergroten of de indeling te wijzigen of een douche én bad toe te
passen.

Blok 2 bnr 23
Blok 5 bnr 108, 109, 110

L016D 4.8 3
laags

Badkamer voorzien van bad in plaats van douchehoek € 2.100,00

 

 De douchehoek wordt vervangen door een bad, merk Villeroy & Boch, type Omnia Architectura 800 x
1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe eurosmart met
doucheset inclusief glijstang. De wastafelcombinatie wordt verplaatst. De badkamer wordt vergroot ten koste
van slaapkamer 1. De deur naar slaapkamer 1 wordt eveneens verplaatst. De lichtschakelaars verplaatsen
mee in deze wand. 
Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer te vergroten of de indeling te wijzigen of een douche én bad toe te
passen.

Blok 2 bnr 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Blok 4 bnr 25, 26, 32, 37, 40, 43
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L016E 4.8 4
laags

Badkamer voorzien van bad in plaats van douchehoek € 1.600,00

 

 De douchehoek wordt vervangen door een bad, merk Villeroy & Boch, type Omnia Architectura 800 x
1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe eurosmart met
doucheset inclusief glijstang. 
Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer te vergroten of de indeling te wijzigen of een douche én bad toe te
passen.
Optioneel is het mogelijk om te kiezen voor een dubbele wastafel.

Blok 2 bnr 6, 9, 10, 12, 22

L016F 5.4 3
laags

Badkamer voorzien van bad, douchehoek blijft gehandhaafd € 2.200,00

 

 Naast de douchehoek wordt een bad geleverd en aangebracht, merk Villeroy & Boch, type Omnia
Architectura 800 x 1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe
eurosmart met doucheset. De deur, de lichtschakelaars en de radiator worden verplaatst.
Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer te vergroten of de indeling te wijzigen.

Blok 2 bnr 14, 21, 
Blok 4 bnr 31, 34, 39, 42, 44, 46, 48, 49
 

L016G 5.4 4
laags

Badkamer voorzien van bad, douchehoek blijft gehandhaafd € 2.400,00

 

 Tegenover de douchehoek wordt een bad geleverd en aangebracht, merk Villeroy & Boch, type Omnia
Architectura 800 x 1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe
eurosmart met doucheset. De wastafel wordt verplaatst alsmede de radiator.
Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer te vergroten of de indeling te wijzigen.

Blok 2 bnr 3, 5, 7, 11, 24
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L016H 6.0 3
laags

Badkamer voorzien van bad, douchehoek blijft gehandhaafd € 2.400,00

 

 Naast de douchehoek wordt een bad geleverd en aangebracht, merk Villeroy & Boch, type Omnia
Architectura 800 x 1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe
eurosmart met doucheset. De deur wordt verplaatst alsmede de lichtschakelaars en de radiator.
Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer te vergroten of de indeling te wijzigen.

Blok 2 bnr 47
 

L016I 6.0 4
laags

Badkamer voorzien van bad, douchehoek blijft gehandhaafd € 2.600,00

 

 Naast de douchehoek wordt een bad geleverd en aangebracht, merk Villeroy & Boch, type Omnia
Architectura 800 x 1800mm, inclusief badpotenset, Hansgrohe flexaplus badafvoer en badmengkraan Grohe
eurosmart met doucheset. De douchehoek wordt verplaatst en de zijwand bij de douche wordt verlengd.
Optioneel is een dubbele wastafel mogelijk. Indeling conform tekening in de bijlage van deze optie. 
Het is niet mogelijk om de badkamer te vergroten of de indeling te wijzigen.

Blok 2 bnr 1, 2, 4, 8
 

Keuzes

Project: 170053 - 114 woningen De Poortmeesters Delft
Datum: 06-10-2020

Alle prijzen incl. BTW pagina: 25 van 27



SP001-S Het laten vervallen van spuitwerk op het plafond € -3,00

 Het spuitwerk aan het plafond komt te vervallen. Het plafond wordt niet uitgevlakt en ruw opgeleverd. 
Deze optie is alleen per verdieping te kiezen (stadswoningen) of voor het gehele appartement. 

Prijs is per m2 en wordt per bouwnummer berekend.

STUCADOORSWERK

Indien u kiest voor stucadoorswerk op de wanden na oplevering, bv glad stucwerk of schuurwerk willen wij u erop wijzen dat door de toepassing van di-
verse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging, er met name bij de aansluitnaden, krimpnaden in bovengenoemd stucwerk  
kunnen ontstaan.
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T001 Standaard tegelwerk in sanitaire ruimten (badkamer) € 0,00

 Het leveren en aanbrengen van standaard wand- en vloertegelwerk in de bad(- toilet)ruimte. De wanden
worden tot standaard hoogte betegeld.

T002 Standaard tegelwerk in sanitaire ruimten (toilet) € 0,00

 Het leveren en aanbrengen van standaard wand- en vloertegelwerk in het toilet. De wanden worden tot
standaard hoogte betegeld.

T01 Tegelwerk conform opdrachtbevestiging showroom Showroom

 Het leveren en aanbrengen van wand- en vloertegelwerk in de sanitaire ruimten conform offerte tegelzetter
d.d. ..

TEGELWERK
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