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Geachte heer / mevrouw,
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw woning. U gaat een leuke tijd tegemoet, want 
wat is er nou leuker dan het inrichten van een eigen huis? KlokWonen geeft u alle ruimte om 
uw woning naar eigen smaak aan te passen en af te werken. In deze informatie leest u 
welke mogelijkheden er zijn en hoe we te werk gaan bij het doorvoeren van de door u 
gewenste aanpassingen.
Heel belangrijk in dit proces zijn de keuzedata. Verzeker uzelf ervan dat u uw wensen vóór 
deze data aan ons doorgeeft, dan zorgen wij ervoor dat ze worden uitgevoerd. We vinden 
het belangrijk om het bouwproject volgens planning te laten verlopen, zodat we uw woning 
op het afgesproken tijdstip kunnen opleveren. Daarom hanteren we deze keuzedata zeer 
strikt; na het verstrijken zijn  koperskeuzes niet meer mogelijk. Lees deze informatie daarom 
goed door en noteer de keuzedata alvast in uw agenda.
Wanneer u de woning later in het bouwtraject gekocht heeft en de keuzedatum al verstreken 
is, dan is de kopers keuzelijst niet meer van toepassing. Hier kunnen dan ook geen rechten 
aan ontleend worden. 
Wij wensen u veel plezier met de voorpret en het indelen van uw woning.
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KlokWonen biedt u alle ruimte voor uw woonwensen.
Aanpassingen aan uw woning, hoe werkt dat?
Woonwensen zijn heel persoonlijk. Daarom bied KlokWonen kopers van een 
nieuwbouwwoning veel vrijheid bij de realisatie ervan. De kopersbegeleiding wordt namens 
KlokWonen verzorgd door Steenaart & De Jong. Kopersbegeleider Erik de Jong zal tijdens 
de bouw het aanspreekpunt voor al uw vragen zijn. Gegevens kopersbegeleiding:                                            
                                                                                                                                             
Steenaart & De Jong
Erik de Jong
Postbus 2
6600 AA Wijchen
Tel:   024-3504931
Mail: info@steenaartdejong.nl                             

Uitbreiding en gevelopbouw
Voordat we een offerte uitbrengen voor het uitbreiden van uw woning, toetsen we wat de 
mogelijkheden zijn binnen het ontwerp, het bestemmingsplan, de gemeentelijke 
welstandscommissie en het bouwbesluit. De opties voor uitbreiding en gevelopbouw staan 
verderop in deze kopers keuzelijst omschreven. Eventuele kosten, zoals het honorarium van 
de architect en overige adviseurs, verwerken we in de offerte. Alle bedragen zijn afgestemd 
op de basis plattegronden van de woning en zijn inclusief 21% BTW.

Kopers keuzelijst doorgeven
Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ondertekend is het mogelijk om via de 
mail of via de post uw keuzes door te geven aan uw kopersbegeleider. Wanneer u liever uw 
wensen en vragen in een persoonlijk gesprek wilt bespreken, dan is het mogelijk om met uw 
kopersbegeleider een adviesgesprek in te plannen. Hij zal dan samen met u de complete 
kopers keuzelijst doornemen en bespreekt hij uw wensen en vragen. U kunt dan denken aan 
bijvoorbeeld vragen over de uitbreiding van uw woning of vragen over de keuken, sanitair en 
tegelwerk. De kopersbegeleider weet wat er in het project mogelijk is en geeft u hier graag 
advies over. Het adviesgesprek zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. 
Wanneer u geen adviesgesprek wenst,  dan dient u uw keuzes voor de geldende 
keuzedatum (zie verderop in de lijst) schriftelijk of per mail door te geven. 
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De uitvoering
Een bouwproject is een uniek en spannend proces. We begrijpen heel goed dat u de bouw 
van uw woning op de voet wilt volgen, maar de bouwplaats is om veiligheidsredenen niet vrij 
toegankelijk.
Ook is het niet mogelijk andere partijen dan onze leveranciers of onderaannemers vóór de 
oplevering toe te laten in uw woning.
Kijkmoment
Om u toch de gelegenheid te geven uw woning te bekijken, organiseren we een kijkmoment 
tijdens de bouw. U kunt dan al uw vragen stellen en ruimtes opmeten, bijvoorbeeld voor de 
stoffering. Deze kijkmiddag vindt plaats nadat de trap in de woning is geplaatst, omdat het 
dan veiliger is. U ontvangt een uitnodiging als het zover is, uiteraard kunt u tussentijds altijd 
uw verkoopbegeleider benaderen met eventuele vragen.

Keuken, sanitair en tegelwerk
Een keuken en badkamer zijn zeer bepalend voor de sfeer in huis. Daarom bieden we u 
daarvoor uitgebreide mogelijkheden. Als u de showrooms van onze leveranciers wilt 
bezoeken, kunt u daarvoor een afspraak maken. U wordt dan in alle rust geholpen. De 
leverancier zal u aanraden uw keuken, sanitair en tegelwerk in deze volgorde te kiezen. De 
indeling is namelijk bepalend voor het tegelwerk.
Verderop in deze kopers keuzelijst vindt u meer informatie over de showrooms, 
aanbiedingen en andere mogelijkheden voor keukens, sanitair en tegelwerk. Houdt u 
rekening met de keuzedatum die voor de verschillende onderdelen geldt.

Opdrachten en facturering
De woonwensen waar u ons opdracht voor geeft, verwerken wij in een opdrachtenlijst en een 
opdrachtentekening. Om vergissingen te voorkomen, vragen we u om ze zorgvuldig op 
juistheid te controleren. Zo zorgen we er samen voor dat de uitvoering goed verloopt.
De door u gewenste koperswijzigingen worden uitgevoerd en met u verrekend conform de 
getekende opdrachtenlijst. Deze verrekening vindt (met uitzondering van de aankoop van de 
keuken) plaats met KlokWonen, volgens de bepalingen van de Woningborgregelingen. 
Meer- of minderwerk betaling
Dit betekent dat wij 25% bij startbouw declareren, de overige 75% moet vóór de oplevering 
van uw woning betaald worden. Bij minderwerk crediteert KlokWonen het bedrag nadat u 
aan alle betalingen heeft voldaan.
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

1.0 Onderstaande wijzigingen in de ruwbouw moeten worden 
doorgegeven vóór de 1e keuzedatum.
Wijzigingen in de ruwbouw kunt u aangeven op een kopie van de 
plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de symbolen uit 
het renvooi van de verkooptekeningen te gebruiken.

OP-01 Vergroting van de woonkamer met een uitbouw van 1200 mm aan 
de achterkant. 
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform de 
basiswoning. De aan de achtergevel geplaatste radiator, 
lichtschakelaars en buitenlamp verplaatsen met de uitbouw. 
De kozijnindeling aan de achtergevel blijft ongewijzigd. 
De dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met isolatie. De 
dakbedekking wordt voorzien van een aluminium daktrim.
 
Wijzigingen in de woonkamer :
- plafondlichtpunt woonkamer wordt verplaatst
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanpassen capaciteit van de verwarming.
Deze optie is alleen geldig voor de 2^1 kap woningen.                           
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met OP-12.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st    10.500,00    10.500,00 

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-01V Vergroting van de woonkamer met een uitbouw van 1200 mm aan 
de achterkant. 
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform de 
basiswoning. De aan de achtergevel geplaatste radiator, 
lichtschakelaars en buitenlamp verplaatsen met de uitbouw. 
De kozijnindeling aan de achtergevel blijft ongewijzigd. 
De dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met isolatie. De 
dakbedekking wordt voorzien van een aluminium daktrim.
 
Wijzigingen in de woonkamer:
- plafondlichtpunt woonkamer wordt verplaatst
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanpassen capaciteit van de verwarming
Deze optie is geldig voor de vrijstaande woning.                                
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met OP-12.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st    10.950,00    10.950,00 

OP-02 Vergroting van de keuken met een uitbouw van 1200 mm aan de 
achterkant. 
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform de 
basiswoning. De aan de achtergevel geplaatste radiator, 
lichtschakelaars en buitenlamp verplaatsen met de uitbouw. 
De kozijnindeling aan de achtergevel blijft ongewijzigd. 
De dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met isolatie. De 
dakbedekking wordt voorzien van een aluminium daktrim.
Wijzigingen in de keuken:
- plafondlichtpunt keuken wordt verplaatst
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanpassen capaciteit van de verwarming
Deze optie is geldig voor de 2^1 kap woningen.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st    10.500,00    10.500,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-02V Vergroting van de keuken met een uitbouw van 1200 mm aan de 
achterkant. 
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform de 
basiswoning. De aan de achtergevel geplaatste radiator, 
lichtschakelaars en buitenlamp verplaatsen met de uitbouw. 
De kozijnindeling aan de achtergevel blijft ongewijzigd. 
De dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met isolatie. De 
dakbedekking wordt voorzien van een aluminium daktrim.
Wijzigingen in de keuken:
- plafondlichtpunt keuken wordt verplaatst
- één extra dubbel wandcontactdoos
- aanpassen capaciteit van de verwarming
Deze optie is geldig voor de vrijstaande woningen.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st    10.950,00    10.950,00 

OP-03 Vergroting van de woonkamer met een uitbouw van 2400 mm aan 
de achterkant. 
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform de 
basiswoning. De aan de achtergevel geplaatste radiator, 
lichtschakelaars en buitenlamp verplaatsen met de uitbouw. 
De kozijnindeling aan de achtergevel blijft ongewijzigd. 
De dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met isolatie. De 
dakbedekking wordt voorzien van een aluminium daktrim.
 
Wijzigingen in de woonkamer:
- plafondlichtpunt woonkamer wordt verplaatst
- één extra dubbele wandcontactdoos
- aanpassen capaciteit van de verwarming
Deze optie is geldig voor de 2^1 kap woningen.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st    15.500,00    15.500,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-03V Vergroting van de woonkamer met een uitbouw van 2400 mm aan 
de achterkant. 
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform de 
basiswoning. De aan de achtergevel geplaatste radiator, 
lichtschakelaars en buitenlamp verplaatsen met de uitbouw. 
De kozijnindeling aan de achtergevel blijft ongewijzigd. 
De dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met isolatie. De 
dakbedekking wordt voorzien van een aluminium daktrim.
 
Wijzigingen in de woonkamer:
- plafondlichtpunt woonkamer wordt verplaatst
- één extra dubbele wandcontactdoos
- aanpassen capaciteit van de verwarming
Deze optie is geldig voor de vrijstaande woning.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st    15.950,00    15.950,00 

OP-04 Vergroting van de keuken met een uitbouw van 2400 mm aan de 
achterkant. 
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform de 
basiswoning. De aan de achtergevel geplaatste radiator, 
lichtschakelaars en buitenlamp verplaatsen met de uitbouw. 
De kozijnindeling aan de achtergevel blijft ongewijzigd. 
De dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met isolatie. De 
dakbedekking wordt voorzien van een aluminium daktrim.
 
Wijzigingen in de keuken:
- plafondlichtpunt keuken wordt verplaatst
- één extra dubbele wandcontactdoos
- aanpassen capaciteit van de verwarming
Deze optie is geldig voor de 2^1 kap woningen.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st    15.500,00    15.500,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-04V Vergroting van de keuken met een uitbouw van 2400 mm aan de 
achterkant. 
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform de 
basiswoning. De aan de achtergevel geplaatste radiator, 
lichtschakelaars en buitenlamp verplaatsen met de uitbouw. 
De kozijnindeling aan de achtergevel blijft ongewijzigd. 
De dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met isolatie. De 
dakbedekking wordt voorzien van een aluminium daktrim.
 
Wijzigingen in de keuken:
- plafondlichtpunt keuken wordt verplaatst
- één extra dubbele wandcontactdoos
- aanpassen capaciteit van de verwarming
Deze optie is geldig voor de vrijstaande woning.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st    15.950,00    15.950,00 

OP-10 Loop- en vaste deur in kozijn met dubbele glasdeuren omdraaien.
Exclusief verplaatsen electra.
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st           50,00           50,00 

OP-12 Standaard keuken installatie verplaatsen naar voorzijde woning.
Op de begane grond wordt de standaard keuken ruimte verplaatst naar 
de voorzijde van de woning. De 1e en 2e verdieping wordt standaard 
uitgevoerd volgens verkooptekening. In de hoek bij de trap wordt nu 
een extra koker geplaatst.
Geveldoorvoer in de zijgevel van de woning voor de afzuigkap (in 
plaats van geveldoorvoer en dakdoorvoer berging).
Alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van minimaal 1200 mm.
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st      1.495,00      1.495,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-13 Gewijzigde 1e verdieping indelingsvariant badkamer in het 
midden.
Indeling 1e verdieping wijzigt, zodat badkamer in het midden van de 
woning wordt geplaatst in plaats van aan de achterzijde.
Slaapkamer 1 aan de achterzijde en slaapkamer 2 en 3 aan de 
voorzijde. 
Deze optie geldt alleen voor de 2^1 kap woningen.                                                                   
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.                                   

1 st         250,00         250,00 

OP-14 Gewijzigde 1e verdieping indelingsvariant badkamer achterzijde.
Indeling 1e verdieping wijzigt, zodat badkamer aan de achterzijde wordt 
geplaatst in plaats van in het midden van de 1e verdiepingen.
Slaapkamer 1 aan de achterzijde en slaapkamer 2 en 3 aan de 
voorzijde. 
Deze optie geldt alleen voor de vrijstaande woning.
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st         250,00         250,00 

OP-20 Garage/berging kozijn met glasdeur verplaatsen naar de 
achtergevel van de garage/berging in plaats van in de zijgevel.
Inclusief verplaatsen schakelaar en wandcontactdoos in de 
garage/berging. 
Inclusief een extra buitenlichtpunt met schakelaar op de 
garage/berging.

1 st         250,00         250,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-25 Isoleren van de (standaard ongeïsoleerde) berging, gekoppeld aan 
de woning.
Het compleet isoleren van het dak en de wanden. Plaatsen van een 
geïsoleerde sectionaldeur. De vloer wordt afgewerkt met een 
afwerkvloer. 
De wanden zijn van kalkzandsteen en worden behangklaar afgewerkt. 
Dakvloer bestaat uit een betonnen systeemvloer met aan de 
bovenzijde isolatie met daarop dakbedekking. Het plafond wordt 
afgewerkt met spuitwerk.
Elektra wordt uitgevoerd als inbouw.
In verband met de ventilatie eisen is het nu een berging  (hier mag nu 
géén gemotoriseerd voertuig meer in worden geplaatst). Glasdeur 
wordt nu voorzien van isolerende beglazing en ventilatie rooster.
De berging heeft:
- plafondlichtpunt met schakelaar
- één enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar
Deze optie is alleen van toepassing voor de 2^1 kapwoningen.
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st      5.925,00      5.925,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-27 Geïsoleerde speelkamer en berging maken in plaats van de 
standaard ongeisoleerde berging/garage. 
Het compleet isoleren van het dak en de wanden. De vloer wordt 
afgewerkt met een afwerkvloer. De wanden zijn van kalkzandsteen en 
worden behangklaar afgewerkt. Dakvloer bestaat uit een betonnen 
systeemvloer met aan de bovenzijde isolatie met daarop 
dakbedekking. Het plafond in de berging en speelkamer wordt 
afgewerkt met spuitwerk. Elektra wordt uitgevoerd als inbouw.In de 
voorgevel van de berging wordt een hardhouten kozijn met dubbele 
vlakke dichte deuren geplaatst in plaats van de kanteldeur (dus 
inclusief OP-32).  Achtergevel van de speelkamer wordt nu voorzien 
van een glasdeur met isolerende beglazing en ventilatie rooster. 
Inclusief opening van de woonkamer c.q -keuken naar de speelkamer 
van circa 1024 mm (bij een uitbouw van 1200 mm) of circa 1820 mm 
(bij een uitbouw van 2400 mm).
In de speelkamer:
- plafondlichtpunt met schakelaar
- schakelaar voor buitenlichtpunt 
- twee dubbele wandcontactdozen
- een loze leiding
- extra radiator
In de berging:
- standaard plafondlichtpunt verplaatst
- enkele wancontactdoos gecombineerd met schakelaar
- radiator vorstvrij
- standaard binnendeurkozijn met opdekdeur van speelkamer naar 
berging.
Deze optie is alleen van toepassing voor de 2^1 kap woningen.           
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met uitbouw van minimaal 
1200 mm.
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st      8.995,00      8.995,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-27V Geïsoleerde speelkamer en berging maken in plaats van de 
standaard geisoleerde berging. 
De vloer wordt afgewerkt met een afwerkvloer. De wanden zijn van 
kalkzandsteen en worden behangklaar afgewerkt. Dakvloer bestaat uit 
een betonnen systeemvloer met aan de bovenzijde isolatie met daarop 
dakbedekking. Het plafond in de berging en speelkamer wordt 
afgewerkt met spuitwerk. Elektra wordt uitgevoerd als inbouw.In de 
voorgevel van de berging wordt een hardhouten kozijn met dubbele 
vlakke dichte deuren geplaatst in plaats van de kanteldeur (dus 
inclusief OP-32).  Achtergevel van de speelkamer wordt nu voorzien 
van een glasdeur met isolerende beglazing en ventilatie rooster. 
Inclusief opening van de woonkamer c.q -keuken naar de speelkamer 
van circa 1024 mm (bij een uitbouw van 1200 mm) of circa 1820 mm 
(bij een uitbouw van 2400 mm).
In de speelkamer:
- plafondlichtpunt met schakelaar
- schakelaar voor buitenlichtpunt (met armatuur)
- twee dubbele wandcontactdozen
- een loze leiding
- extra radiator
In de berging:
- standaard plafondlichtpunt verplaatst
- enkele wancontactdoos gecombineerd met schakelaar
- radiator vorstvrij
- standaard binnendeurkozijn met opdekdeur van speelkamer naar 
berging.
Deze optie is alleen van toepassing voor de vrijstaande woningen. 
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met uitbouw van minimaal 
1200 mm.
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st      3.070,00      8.995,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-28 De geïsoleerde speelkamer verlengen met 2400 mm. 
Het compleet isoleren van het dak, vloer en de wanden. De vloer wordt 
afgewerkt met een afwerkvloer. De wanden zijn van kalkzandsteen en 
worden behangklaar afgewerkt. Dakvloer bestaat uit een betonnen 
systeemvloer met aan de bovenzijde isolatie met daarop 
dakbedekking. Het plafond in de berging en speelkamer wordt 
afgewerkt met spuitwerk. Elektra wordt uitgevoerd als inbouw.
Extra in de speelkamer:
- wisselschakelaar voor plafondlichtpunt
- een extra dubbel wandcontactdoos
- een extra loze leiding
- aanpassen capaciteit verwarming
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met OP-27 en uitbouw van 
2400 mm voor de 2^1 kapwoningen en OP-27V en uitbouw van 2400 
mm voor de vrijstaande woning.
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st      5.400,00      5.400,00 

OP-31 Dubbele houtendeuren in de garage (afmeting circa 
2180x2250 mm BxH). 
De standaard garagekanteldeur wordt vervangen door een hardhouten 
kozijn met dubbele vlakke deuren. In verband met de breedte is het nu 
een berging (hier kan geen auto meer in worden geplaatst). 
Kleur als standaard garagekanteldeur. Deze optie is alleen van 
toepassing voor de 2^1 kapwoningen.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st      2.990,00      2.990,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-32 Dubbele houtendeuren in de garage (afmeting circa 
2180x2250 mm BxH).  
De standaard sectionaldeur wordt vervangen door een hardhouten 
kozijn met dubbele vlakke deuren. In verband met de breedte is het nu 
een berging (hier kan geen auto meer in worden geplaatst). 
Kleur als standaard garagekanteldeur. Deze optie is alleen van 
toepassing voor de vrijstaande woning of de 2^1 kapwoningen met 
optie OP-25.
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st      1.990,00      1.990,00 

OP-34 Deur van uitgebouwde woonkamer c.q. uitgebouwde woonkeuken 
naar berging. 
Er wordt een hardhouten kozijn zonder bovenlicht en met dorpel 
aangebracht, met een vlakke (stompe) geïsoleerde deur, inclusief de 
constructieve voorzieningen die nodig zijn tussen woonkamer c.q. 
woonkeuken en de berging. 
                                                                                                               
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 
minimaal 1200 mm.                                                                                                                                                                  
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st      2.150,00      2.150,00 

OP-36 Carport voor de garage/berging (afmeting circa 3100x5000 mm). 
Voor de garage/berging wordt een carport geplaatst. De carport 
bestaat uit een platdakconstructie, met de houten balklaag in het zicht. 
De carport steunt op een stalen kolom met daaronder een betonnen 
poer, die onder maaiveldniveau wordt aangebracht. 
De buitenkant van de carport wordt voorzien van een boeiboord van 
onderhoudsarm plaatmateriaal. Het dak wordt uitgevoerd met 
bitumineuze dakbedekking en voorzien van daktrim en stadsuitloop. 
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st    10.250,00    10.250,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-42 Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen tot een slaapkamer. 
De gehele wand tussen slaapkamer 2 en 3 vervalt. De deuropening 
van slaapkamer 3 wordt dichtgemaakt. De deuropening van 
slaapkamer 2 wordt verplaatst naar de wand ter hoogte van de trap en 
slaapkamer 1 ( in combinatie met de badkamer aan de achterzijde, bij 
de badkamer in het midden wordt de deuropening haaks op de wand 
van de trap geplaatst).
Wijziging voor grote slaapkamer:
- verplaatsen van lichtschakelaar slaapkamer 3
- verplaatsen twee dubbele wandcontactdozen
- verplaatsen één loze leiding
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st         250,00         250,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-60 Zolder indeling 1: afgesloten onbenoemde ruimte 1.
Er wordt een afgesloten onbenoemde ruimte 1 op de 2e verdieping 
gemaakt. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en 
behangklaar afgewerkt. 
De onbenoemde ruimte 1 krijgt een basis binnendeurkozijn zonder 
bovenlicht, met basis opdekdeur.  
 
De overloop/ zolder heeft: 
- bestaand wandlichtpunt, aangesloten op bestaande wisselschakelaar;
- standaard dubbele wandcontactdoos op de overloop/ zolder;
- rookmelder.
De afgesloten onbenoemde ruimte 1 heeft: 
- één extra wandlichtpunt voorzien van extra enkelpolige schakelaar;
- drie extra dubbel wandcontactdozen.
Onbenoemde ruimte 1 heeft één radiator, om de ruimte temperatuur 
van 20 graden te behalen. Overloop/ zolder heeft één radiator, om de 
ruimte temperatuur van 15 graden te behalen. 
Bovenstaande is exclusief extra dakkapel en/of dakvenster.                                            
                                                                                                                  
Deze optie is alleen van toepassing voor de 2^1 kap woningen.         
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st      4.100,00      4.100,00 

17



7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-64 Zolder indeling 3: afgesloten onbenoemde ruimte 1 en 2, 
technische ruimte en overloop. 
Er wordt een onbenoemde ruimte 1 en 2, technische ruimte en 
overloop op de 2e verdieping gemaakt. De lichte systeemwanden 
worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. 
De onbenoemde ruimte 1, 2 en technische ruimte krijgen basis 
binnendeurkozijnen zonder bovenlicht, met basis opdekdeuren.  
De overloop heeft: 
- verplaatsen wandlichtpunt, aangesloten op bestaande 
wisselschakelaar
- één extra enkel wandcontactdoos gecombineerd met 
wisselschakelaar 
- rookmelder
De onbenoemde ruimte 1 heeft: 
- één extra wandlichtpunt voorzien van enkelpolige schakelaar 
- één extra dubbel wandcontactdoos
De onbenoemde ruimte 2 heeft:
- één extra wandlichtpunt met schakelaar
- twee extra dubbele wandcontactdozen                                                                 
- één standaard dubbele wandcontactdoos verplaatst naar deze ruimte
De technische ruimte wordt voorzien van:
- één extra wandlichtpunt met schakelaar
- één extra enkel wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar
Onbenoemde ruimte 1 en 2 hebben beide één radiator, om de ruimte 
temperatuur van 20 graden te behalen.
Bovenstaande is exclusief extra dakkapel en/of dakvenster.  
Deze optie is geldig voor kavel 165 en 167 t/m 169.
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st      8.175,00      8.175,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-70 Een dakkapel met een kozijn van circa 1500 mm aan de voorkant. 
Er wordt een dakkapel aangebracht aan de voorkant van de woning. 
De dakkapel wordt op het knieschot van de dakconstructie geplaatst. 
De buitenkant van de dakkapel wordt voorzien van zijwangen, een 
overstek en boeiboord van onderhoudsarm plaatmateriaal. Het kozijn 
wordt uitgevoerd in hardhout met een draai-/kiepraam en een vast 
raam met ventilatierooster. 
De dakbedekking wordt voorzien van een daktrim en stadsuitloop. 
De afwerking aan de binnenzijde wordt uitgevoerd conform de 
binnenbeplating van het dak.                                                                                                          
Deze optie is geldig voor kavel 165 en 167 t/m 169.                                                                               
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening. 

1 st      6.500,00      6.500,00 

OP-75 Dakkapel met een kozijn van circa 3000 mm aan de achterkant. 
Er wordt een dakkapel aangebracht aan de achterkant van de woning. 
De dakkapel wordt op het knieschot van de dakconstructie geplaatst. 
De buitenkant van de dakkapel wordt voorzien van zijwangen, een 
overstek en boeiboord van onderhoudsarm plaatmateriaal. Het kozijn 
wordt uitgevoerd in hardhout met twee draai-/kiepramen en een vast 
raam met ventilatierooster. 
De dakbedekking wordt voorzien van een daktrim en stadsuitloop. 
De afwerking aan de binnenzijde wordt uitgevoerd conform de 
binnenbeplating van het dak. 
                                                                                                          
Deze optie is geldig voor kavel 165 en 167 t/m 169.                                                                                                        
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st      8.350,00      8.350,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

OP-80 Tuimelvenster in het dakvlak aan de voorkant 
(afmeting 780x1180 mm). 
Er wordt een grenen tuimelvenster met isolatieglas aangebracht aan de 
voorkant van de woning. Dakraam is standaard voorzien van regelbaar 
ventilatierooster. De afwerking aan de binnenzijde wordt uitgevoerd als 
de binnenbeplating van het dak. De exacte plaats is afhankelijk van de 
pannenmaat en wordt nader bepaald. 
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st      1.175,00      1.175,00 

OP-81 Tuimelvenster in het dakvlak aan de achterkant 
(afmeting 780x1180 mm). 
Er wordt een grenen tuimelvenster met isolatieglas aangebracht aan de 
achterkant van de woning. Dakraam is standaard voorzien van 
regelbaar ventilatierooster. De afwerking aan de binnenzijde wordt 
uitgevoerd als de binnenbeplating van het dak. De exacte plaats is 
afhankelijk van de pannenmaat en wordt nader bepaald. 
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st      1.175,00      1.175,00 

OP-82 Tuimelvenster in het dakvlak aan de zijkant 
(afmeting 780x1180 mm). 
Er wordt een grenen tuimelvenster met isolatieglas aangebracht aan de 
zijkant van de woning. Dakraam is standaard voorzien van regelbaar 
ventilatierooster. De afwerking aan de binnenzijde wordt uitgevoerd als 
de binnenbeplating van het dak. De exacte plaats is afhankelijk van de 
pannenmaat en wordt nader bepaald. 
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st      1.175,00      1.175,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

1.1 Onderstaande bouwkundige wijzigingen moeten worden 
doorgegeven vóór de 1e keuzedatum.
Bouwkundige wijzigingen kunt u aangeven op een kopie van de 
plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de symbolen uit 
het renvooi van de verkooptekeningen te gebruiken.

BO-01 Verplaatsen van een binnendeurkozijn. 
Dit is exclusief het verplaatsen van elektra, zoals een schakelaar bij de 
deur (EL-21). 

1 st           85,00           85,00 

BO-02 Wijzigen van de draairichting van een binnendeur. 
Dit is exclusief het verplaatsen van elektra, zoals een schakelaar bij de 
deur (EL-21). 

1 st           45,00           45,00 

BO-03 Vervallen van een binnendeurkozijn, deuropening wordt 
dichtgemaakt.
Het binnendeurkozijn, de deur, het bovenlicht en deurgarnituur 
vervallen. De opening in de wand wordt dichtgemaakt.

1 st           25,00           25,00 

BO-04 Vervallen van een binnendeurkozijn, opening blijft. 
Het binnendeurkozijn, de deur, het bovenlicht en deurgarnituur 
vervallen. De verdiepingshoge opening wordt onafgewerkt opgeleverd. 

1 st          80,00-          80,00-

BO-05 Extra stalen binnendeurkozijn met bovenlicht en opdekdeur. 
Dit is exclusief eventuele elektra aanpassingen (EL-20 en/of EL-21).  

1 st         315,00         315,00 

BO-06 Houten paneel in het bovenlicht van een binnendeurkozijn. 
Het bovenlicht in het binnendeurkozijn wordt dichtgezet met een houten 
paneel, in plaats van een glaspaneel. Het paneel krijgt dezelfde kleur 
als de basis deur.

1 st           50,00           50,00 

BO-07 Binnendeurkozijn zonder bovenlicht. 
Het glaspaneel boven het binnendeurkozijn vervalt, deze ruimte wordt 
dichtgezet met een paneelstuk van hetzelfde materiaal als de niet-
dragende binnenwanden. Dit paneelstuk wordt behangklaar afgewerkt. 
We geven geen garantie op mogelijke scheurvorming. 

1 st         110,00         110,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

BO-08 Hardhouten binnendeurkozijn met een houten (niet massief) 
stompe deur gegrond. 
Het stalen binnendeurkozijn met opdekdeur wordt vervangen (dit is 
reeds in de prijs verrekend). De houten (niet massieve) stompe deur en 
het hardhouten binnenkozijn worden fabrieksmatig gegrond in wit, dus 
niet afgelakt. Het hardhouten kozijn wordt uitgevoerd zonder 
bovenlicht. Het glaspaneel boven het binnendeurkozijn vervalt, deze 
ruimte wordt dichtgezet met een paneelstuk van hetzelfde materiaal als 
de niet-dragende binnenwanden. Dit paneelstuk wordt behangklaar 
afgewerkt. 
We geven geen garantie op mogelijke scheurvorming. 

1 st         515,00         515,00 

BO-09 Aflakken hardhouten binnendeurkozijn met houten deur. 
De deur en het kozijn worden afgelakt in zijdeglans wit. Deze optie is 
alleen mogelijk indien u ook kiest voor optie BO-08.

1 st         280,00         280,00 

BO-19 Dichte vuren trap op de begane grond naar de 1e verdieping. 
De open trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt 
uitgevoerd als dichte trap. De trap wordt fabrieksmatig wit gegrond. 
Hekwerk en leuning blijven standaard. 
Voor posities en uitvoering zie de optie- c.q. opdrachtentekening.

1 st         250,00         250,00 

BO-20 Dichte vuren trap op de 1e verdieping naar de 2e verdieping. 
De open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt 
uitgevoerd als dichte trap. De trap wordt fabrieksmatig wit gegrond. 
Hekwerk en leuning blijven standaard. 
Voor posities en uitvoering zie de opdrachtentekening.

1 st         250,00         250,00 

BO-26 Kunststof dakdoorvoer voor een schuin dakvlak. 
Er wordt een zwarte dakdoorvoer aangebracht met kunststof regenkap, 
diameter rond 125 mm (bijvoorbeeld voor een wasdroger). Dit is 
exclusief het kanaal voor de wasdroger. 

1 st         255,00         255,00 
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7 woningen Huissen Looveleden
De Huisselijkheid

1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

1.2 Onderstaande CV-technische wijzigingen  moeten worden 
doorgegeven voor de 1e keuzedatum.
CV-technische wijzigingen kunt u aangeven op een kopie van de 
plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de symbolen uit 
het renvooi te gebruiken.

CV-01T Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als 
hoofdverwarming op de begane grond van de woning.
Woonkamer, keuken, hal en toilet worden voorzien van 
vloerverwarming.
Standaard radiatoren komen op de begane grond te vervallen en zijn in 
deze prijs verrekend. Vloerverwarming wordt aangesloten op een 
verdeelunit, welke onder de trap zal worden geplaatst, zonder 
omkasting. De woning wordt voorzien van een Itho Daalderop Base 
Cube Duo HR ketel. Dit toestel is in staat om voor de begane grond de 
vloerverwarming met laag temperatuur water te verwarmen en op de 
verdieping(en) de radiatoren met hoog temperatuur water.
De radiatoren zijn met de 2e thermostaat in de badkamer, 
onafhankelijk van de vloerverwarming op de begane grond, te regelen. 
De woonkamerthermostaat blijft ongewijzigd.
Ten aanzien van de vloerverwarming op de begane grond is het aan te 
raden om de thermostaat in de woonkamer constant op uw 
comforttemperatuur te laten staan. Wanneer u de vloer te veel laat 
afkoelen, zal het enige uren duren voordat de woonkamer weer op 
temperatuur is.
De thermostaat op de verdieping kan naar wens hoger gezet worden. 
Wanneer u geen verwarming op de verdieping aan wilt hebben kan de 
2e thermostaat in de badkamer op 15⁰ gezet worden. Daarnaast heeft 
dit toestel tapklasse CW 5. 
De dekvloer wordt voorzien van randisolatie en een standaard 
wapeningsnet (niet gegalvaniseerd). 

1 st      3.150,00      3.150,00 

CV-02 Thermostaatknoppen op radiatoren van de 1e en 2e verdieping, 
aanvullend bij vloerverwarming.
Alleen in combinatie met optie CV-01.

5 st  In prijs 
CV-01 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
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In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

CV-03 Omkasting verdeelunit vloerverwarming.
Indien er geen trapkast in de woning aanwezig is kan de verdeelunit 
afgewerkt worden met een metalen verdeleromkasting in de kleur wit.

1 st         180,00         180,00 

CV-04 RF (radiografische) thermostaat in plaats van de 2e gemonteerde 
thermostaat in de badkamer los geleverd.
Deze is makelijk te verplaatsen dus bijvoorbeeld studeerkamer is dan 
beter te regelen.
Alleen in combinatie met optie CV-01.

1 st         180,00         180,00 

CV-06 Vloerverwarming als hoofdverwarming in de uitbouw van 1200 
mm. 
Dit is alleen mogelijk in combinatie met optie CV-01.

1 st         535,00         535,00 

CV-07 Vloerverwarming als hoofdverwarming in de uitbouw van 2400 
mm. 
Dit is alleen mogelijk in combinatie met optie CV-01.

1 st      1.070,00      1.070,00 

CV-09 Vloerverwarming in de badkamer op de 1ste verdieping.
De bestaande radiator blijft gehandhaafd in verband met 
Temperatuurseis.
De vloerverwarming wordt aangestuurd door de thermostaat in de 
woonkamer.
De badkamer radiator wordt aangestuurd door de thermostaat in de 
badkamer. Let op! De vloerverwarming zal niet worden doorgelegd 
onder bad en/of douche c.q. betegelde douchehoek. 
De waterleidingen worden verlegd om mogelijke legionella problemen 
te voorkomen.
Alleen in combinatie met optie CV-01.

1 st         725,00         725,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

1.3 Onderstaande elektrotechnische wijzigingen moeten worden 
doorgegeven voor de 1e keuzedatum.
Elektrotechnische wijzigingen kunt u aangeven op een kopie van de 
plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de symbolen uit 
het renvooi van de verkooptekeningen te gebruiken en duidelijk te 
voorzien van gewenste maatvoering.

               -   

EL-01 Verplaatsen van een plafondlichtpunt. 
Uw plaatsaanduiding kan afwijken. Als het lichtpunt op de 
hoofdwapening of V-naad van de vloer zit, dan wordt deze automatisch 
verplaatst door de vloer leverancier.

1 st         115,00         115,00 

EL-02 Extra schakelaar voor wisselschakeling. 
De standaard schakelaar wordt aangepast en er wordt een extra 
schakelaar toegevoegd. Hierdoor kunt u het plafondlichtpunt op twee 
posities schakelen. De hoogte van de schakelaars is standaard.

1 st         135,00         135,00 

EL-03 Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. 
Uw plaatsaanduiding kan afwijken. Als het lichtpunt op de 
hoofdwapening of V-naad van de vloer zit, dan wordt deze automatisch 
verplaatst door de vloer leverancier.

1 st         170,00         170,00 

EL-04 Extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar. 
Uw plaatsaanduiding kan afwijken. Als het lichtpunt op de 
hoofdwapening of V-naad van de vloer zit, dan wordt deze automatisch 
verplaatst door de vloer leverancier.

1 st         225,00         225,00 

EL-05 Extra wandlichtpunt met schakelaar.
De hoogte van het wandlichtpunt is 2100 mm + vloer, de hoogte van de 
schakelaar standaard. Exclusief armatuur. 

1 st         170,00         170,00 

EL-07 Extra wandlichtpunt inclusief een wisselschakelaar.
De hoogte van het wandlichtpunt is 2100 mm + vloer. Hierdoor kunt u 
het betreffende wandlichtpunt op twee posities schakelen. De hoogte 
van de schakelaars is standaard. Exclusief armatuur. 

1 st         235,00         235,00 

EL-09 Extra buitenlichtpunt met buitenlichtpunt schakelaar in de 
woning.
De hoogte van het wandlichtpunt en schakelaar is standaard. Exclusief 
armatuur. 

1 st         200,00         200,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

EL-10 Extra buitenlichtpunt op standaard buitenlichtpunt schakelaar.
De hoogte van het wandlichtpunt is standaard (voor bijvoorbeeld 2 
wandlichtpunten naast de openslaande tuindeuren). Exclusief 
armatuur. 

1 st         155,00         155,00 
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1. Kopers keuzelijst, met 1e keuzedatum.

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u kunt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 1e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

1.4 Onderstaande wijzigingen in gas, water en loodgieterswerk 
moeten worden doorgegeven voor de 1e keuzedatum.
Wijzigingen in gas, water en loodgieterswerk kunt u aangeven op een 
kopie van de plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de 
symbolen uit het renvooi van de verkooptekeningen te gebruiken.

               -   

GA-02 Vorstvrije buitenkraan in de zijgevel. 
De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 
600 mm boven peil. (Nabij voordeur aan de zijde van de meterkast)

1 st         330,00         330,00 

GA-03 Vorstvrije buitenkraan in de achtergevel.
De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 
600 mm boven peil. (Op de achtergevel aan de zijde van de meterkast)

1 st         420,00         420,00 

GA-04 Schrobput met metalen deksel recht onder een buitenkraan. 
De schrobput is aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een 
metalen deksel. De bovenzijde schrobput ligt op maaiveldhoogte. 

1 st         350,00         350,00 

GA-05 Gasleiding in de woonkamer.
De gasleiding wordt als inbouw afgemonteerd, op circa 200 mm + peil. 
De leiding wordt zowel in de woonkamer als in de meterkast afgedopt.

1 st         425,00         425,00 

MV-01 Extra handzender voor bediening van de mechanische ventilatie 
in de badkamer (zodat u niet eerst naar de woonkamer op de 
begane grond moet lopen om de MV hoger te zetten indien u gaat 
douchen).  
Het los leveren van een handzender zodat de bedieningen in de 
badkamer kan plaatsvinden.

1 st         130,00         130,00 
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2. Kopers keuzelijst, met 2e keuzedatum
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21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

2.2 Onderstaande CV-technische wijzigingen  moeten worden 
doorgegeven voor de 2e keuzedatum.
CV-technische wijzigingen kunt u aangeven op een kopie van de 
plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de symbolen uit 
het renvooi van de verkooptekeningen te gebruiken.

CV-20 Extra radiator (uitstraling als standaard radiator). 
Deze extra radiator kan een ruimtetemperatuur behalen van circa 20 
graden.

1 st 445,00         445,00 

CV-21 Verplaatsen van een radiator.
Voor deze optie geldt dat de radiator wordt verplaatst waarbij zeker is 
dat de afmeting van de radiator niet aangepast hoeft te worden.

1 st 130,00         130,00 

CV-22 Verplaatsen van een radiator met wijziging van de afmeting.
Voor deze optie geldt een voorbehoud; de projectinstallateur bepaalt de 
uiteindelijke exacte positie met daaraan gekoppeld de exacte afmeting 
van de radiator aan de hand van de warmteberekeningen. 
De afmeting van deze radiator wordt gewijzigd.

1 st 190,00         190,00 

CV-23 Digitale klokthermostaat. 
De digitale klokthermostaat moet afgestemd worden op de CV-
installatie. U kunt met de klokthermostaat voor alle dagen van de week 
de gewenste specifieke tijden programmeren. 

1 st 280,00         280,00 

CV-24 Wandaansluiting bij een radiator.
De wandaansluiting zal zoveel mogelijk worden weggewerkt. Let op! 
Alleen mogelijk bij bouwkundige wanden en niet bij vrijstaande 
radiatoren. 

1 st 195,00         195,00 

CV-25 Thermostaatknoppen op radiatoren van de 1e en 2e verdieping.
Prijs per stuk.

1 st 60,00           60,00 

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u wilt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 2e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.
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2. Kopers keuzelijst, met 2e keuzedatum

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
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21% BTW
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21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u wilt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 2e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

CV-26 Doorlussen van de retourleiding van de badkamerradiator in de 
loopzone van de badkamer, inclusief een RTL-ventiel. 
Met dit RTL-ventiel kunt u het extra lussen en de radiator onafhankelijk 
van elkaar bedienen. Deze optie dient te worden gezien als 
comfortverhogend en niet als bedienbare vloerverwarming op een 
separate groep. Let op! De CV-leiding zal niet worden doorgelegd 
onder bad en/of douche c.q. betegelde douchehoek. De waterleidingen 
worden verlegd om mogelijke legionella problemen te voorkomen.De 
badkamerradiator kan niet vervallen. 

1 st 800,00         800,00 
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2. Kopers keuzelijst, met 2e keuzedatum

code omschrijving aan
tal

een
heid
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21% BTW
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inclusief 
21% BTW

In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u wilt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 2e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

2.3 Onderstaande elektrotechnische wijzigingen moeten worden 
doorgegeven voor de 2e keuzedatum.
Elektrotechnische wijzigingen kunt u aangeven op een kopie van de 
plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de symbolen uit 
het renvooi van de verkooptekeningen te gebruiken.

EL-20 Verplaatsen van een wandcontactdoos, in dezelfde ruimte. 
De hoogte van de wandcontactdoos blijft standaard. 

1 st 60,00           60,00 
EL-21 Verplaatsen van een schakelaar, in dezelfde ruimte. 

De hoogte van de schakelaar blijft standaard. 
1 st 60,00           60,00 

EL-22 Verplaatsen van een of loze leidingen, in dezelfde ruimte. 
De hoogte van de loze leiding blijft standaard. 

1 st 60,00           60,00 
EL-23 Extra enkele wandcontactdoos. 

De hoogte van de wandcontactdoos is 300 mm + vloer.
1 st 140,00         140,00 

EL-24 Extra dubbele wandcontactdoos. 
De hoogte van het wandcontactdoos is 1050 mm + vloer.

1 st 145,00         145,00 
EL-25 Extra dubbele wandcontactdoos. 

De hoogte van de wandcontactdoos is 300 mm + vloer.
1 st 155,00         155,00 

EL-26 Extra opbouw dubbele wandcontactdoos. 
In de eventuele gemetselde buiten berging. De hoogte van een 
wandcontactdoos is 1050 mm + vloer.

1 st 130,00         130,00 

EL-27 Extra enkele combinatiewandcontactdoos indien een schakelaar 
aanwezig is.
Schakelaar wordt gecombineerd met een enkele wandcontactdoos . 
De hoogte van de schakelaar blijft standaard.

1 st 130,00         130,00 

EL-28 Bedraden van de loze leiding met wandcontactdoos op een aparte 
groep. 
De loze leiding wordt voorzien van draden en enkele wandcontactdoos. 
De wandcontactdoos wordt in de meterkast voorzien van een extra 
automaat (voor bijvoorbeeld de wasdroger). 
Deze groep kan belast worden tot en met 3,6 Kw (1x230V). 
Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden 
wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen 
voor het aanpassen van basis meterkast. 

1 st 175,00         175,00 
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In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u wilt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 2e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

EL-29 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep.
De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). In de 
meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst (voor bijvoorbeeld een 
zonnebank). 
Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden 
wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen 
voor het aanpassen van basis meterkast. 

1 st 270,00         270,00 

EL-32 Extra spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos, op de 
buitengevel. 
De hoogte van de wandcontactdoos is circa 400 mm + vloer. 

1 st 185,00         185,00 

EL-33 Extra 2 loze leidingen naar de achtergevel. 
De loze leidingen beginnen in de meterkast en eindigt in een pijpje in 
de achtergevel. 
Loze leiding wordt uitgevoerd in  ¾” buis (rond 19 mm en voorzien van 
controledraad) pijpje wordt onder maaiveld aangebracht. 

1 st 255,00         255,00 

EL-34 Extra loze leiding voor UTP, CAI of TEL. 
De loze leiding begint in de meterkast en eindigt in een loze doos in 
een bouwkundige wand (voor bijvoorbeeld op de zolder). 
Deze wordt afgewerkt met een wit afdekplaatje, tenzij u voor het 
bedraden van de leiding kiest. Loze leiding wordt uitgevoerd in  ¾” buis 
(rond 19 mm en voorzien van controledraad). De hoogte van de loze 
leiding is 300 mm + vloer. 

1 st 135,00         135,00 

EL-35 Extra loze leiding met een begin- en einddoos ten behoeve van 
eventuele audio (van A naar B). 
De loze leiding  begint en eindigt op het punt dat u aangeeft in een 
bouwkundige wand (voor bijvoorbeeld in de woonkamer). 
Deze worden afgewerkt met een wit afdekplaatje, tenzij u voor het 
bedraden van de leiding kiest. Loze leiding wordt uitgevoerd in  ¾” buis 
(rond 19 mm en voorzien van controledraad). De hoogte van de loze 
leiding is 300 mm + vloer.  

1 st 120,00         120,00 
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In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u wilt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 2e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

EL-36 Extra loze ringleiding  voor audio (van A-B-C-D en dan van D naar 
A). 
Hiervoor zullen 4 kunststof inbouwdozen in de wand worden 
aangebracht op 4 punten in de woonkamer (bij voorkeur de hoeken). 
De ringleiding wordt uitgevoerd in ¾” buis (rond 19 mm en voorzien van 
controledraad) deze worden afgewerkt met een wit afdekkapje (indien 
de loze leiding geplaatst wordt naast een dubbele wandcontactdoos 
dan wordt deze afgewerkt met een meervoudige afdekraam met blind 
plaatje erin). De hoogte van de loze leidingen is 300 mm + vloer. 
Ringleiding begint en eindigt bij de CAI aansluiting woonkamer punt A.

1 st 385,00         385,00 

EL-38 Bedraden van een loze leiding voor COMPUTER / NETWERK 
aansluiting. 
De loze leiding wordt bedraad met UTP (cat-5) kabel en afgemonteerd 
met een RJ-45 wandcontactdoos. 
In de meterkast worden de kabels voorzien van een RJ-45 plug (het 
signaal en schakelkast dient u zelf te verzorgen via het netwerkbedrijf 
of abonnement).

1 st 170,00         170,00 

EL-39 Bedraden van een loze leiding voor TELEVISIE.  
De leiding wordt bedraad met COAX kabel en afgemonteerd met een 
CAI wandcontactdoos. 
In de meterkast worden maximaal 2 aansluitpunten door middel van 
splitter volledig aangesloten (het signaal dient u zelf te verzorgen via 
het netwerkbedrijf of abonnement). 
Bij meer dan 2 aansluitingen dient u zelf  een CAI-versterker te 
regelen. 

1 st 170,00         170,00 

EL-40 Bedraden van een loze leiding voor TELEFOON. 
De loze leiding wordt bedraad met telefoonkabel en afgemonteerd met 
een telefoonwandcontactdoos, type UTP RJ-45. 
In de meterkast worden maximaal 2 aansluitpunten door middel van 
een splitter volledig aangesloten (het signaal dient u zelf te verzorgen 
via het netwerkbedrijf of abonnement).

1 st 170,00         170,00 
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In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u wilt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 2e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

EL-45 Meterkast aanpassen met 3x25 Ampère en uitbreidbaar tot 12 
groepen.
Het aanpassen van de meterkast naar 3 aardlekschakelaars 4-polig. 
Dat wil ook zeggen dat de meterkast uitbreidbaar is tot 12 groepen, 
in plaats van de basis meterkast uitbreidbaar is tot 8 groepen
Elke groep heeft een rekenwaarde van maximaal 3600 Watt. Deze 
optie wordt pas doorgerekend indien de projectinstallateur van de 
aannemer uw woning heeft bekeken en doorgerekend. 
In veel gevallen is dit nadat u al uw keuzes in koperswensen heeft 
bepaald en definitief verklaard heeft. Wij behouden ons het recht voor 
deze kosten te allen tijde in rekening te brengen. 

1 st 500,00         500,00 

2.4 Onderstaande wijzigingen in gas, water en loodgieterswerk 
moeten worden doorgegeven voor de 2e keuzedatum.
Wijzigingen in gas, water en loodgieterswerk kunt u aangeven op een 
kopie van de plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de 
symbolen uit het renvooi van de verkooptekeningen te gebruiken.

GA-20 T-stuk maken op de afvoer van de wasmachine voor de 
condensdroger. 
Hier kunt u de afvoerslang van de condensdroger op riolering 
aansluiten (afhankelijk per type condensdroger).

1 st 95,00           95,00 
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In deze lijst omschrijven we welke wijzigingen u wilt doorvoeren aan uw woning. Geef deze 
wijzigingen vóór de 2e keuzedatum  schriftelijk of per email door! Bij tab 7 leest u welke 
data voor uw kavel gelden.

2.5 Onderstaande afbouw wijzigingen moeten worden doorgegeven 
voor de 2e keuzedatum.
Afbouw wijzigingen kunt u aangeven op een kopie van de 
plattegronden van uw woning. Wij verzoeken u hierbij de symbolen uit 
het renvooi van de verkooptekeningen te gebruiken.

AF-20 Vervallen van spuitwerk op het plafond van de begane grond.
In woonkamer, keuken, hal en toilet geen spuitwerk. Inclusief het 
vervallen van eventuele spuitwerk op de wand van het toilet. 
Het plafond zal niet worden gerepareerd dat wil zeggen dat eventuele 
grindnesten, gaten en dergelijke niet zijn afgewerkt. 
De plafondplaat aan zich is nagenoeg glad en heeft een betonkleur 
uitstraling.

1 st -100,00        100,00-

AF-21 Vervallen van spuitwerk op de wanden van het toilet. 
De vrijgekomen wand zal niet nader worden afgewerkt en is dus niet 
behangklaar. 

1 st 0,00                -   

AF-22 Vervallen van de vloertegels en dorpel in het toilet. 
Ter plaatse van de vervallen vloertegels komt nu een dekvloer op 
gelijke hoogte met de hal, inclusief het vervallen van de standaard 
dorpel bij de toiletdeur. 
De onderzijde van het wandtegelwerk zal tot vloerhoogte worden 
aangebracht. 
De garantie op waterdichtheid komt hiermee te vervallen. 
Minderprijs vloertegels loopt via showroom tegels, zodat u na de 
oplevering de hal tegel door kunt leggen in het toilet.

1 st 25,00           25,00 
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3. Overzicht betrokken partijen en contactpersonen

BPD Ontwikkeling BV
Westerdorpstraat 66

Energieweg 71 

Steenaart & De Jong
Erik de Jong
Postbus 2
6600 AA Wijchen
Tel:   024-3504931
E: info@steenaartdejong.nl  

Poort van Midden Gelderland Rood 13
6666 LS Heteren

T : 088-7122122
I : www.bpd.nl

Opdrachtgever

3871 AZ Hoevelaken

I : www.wesselstegels.nl 

T : 026-3195020
I : www.eigenhuiskeukens.nl
Sanitairleverancier;

Verkoopbegeleider

I : www.steenaartdejong.nl
Eigenhuis keukens Heteren

T : 024-3741600
E : info@klokwonen.nl 
I : www.klokwonen.nl 

Realisatie:

Wessels tegels
Idem als sanitair leverancier

Wessels sanitair 
Nobelstraat 2
7131 PZ Lichtenvoorde 
T : 0544-371042
F : 0544-375907
E : info@wesselstegels.nl 

KlokWonen BV

Postbus 40018                                           
6504 AA NIJMEGEN                 
6541 CZ NIJMEGEN                                   

Tegelleverancier;
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4. Keukenleverancier, met 1e keuzedatum
Een standaardkeuken, met alle ruimte voor verandering
We geven u als koper alle ruimte om uw keuken naar eigen smaak samen te stellen. In het 
bouwplan is een standaard keuken opgenomen, die u kunt bij kijken in de showroom van 
onze keukenleverancier. Uiteraard is het mogelijk de standaard keuken te laten aanpassen 
aan uw wensen.  De showroom presenteert een zeer uitgebreide, actuele collectie keukens, 
er is van alles mogelijk. U kunt er ook voor kiezen de standaard keuken geheel te laten 
vervallen en een andere keuken te kopen. Om uw wensen te bespreken, nodigt onze 
keukenleverancier u binnenkort uit voor een vrijblijvend gesprek.
In de standaard keuken worden standaardaansluitpunten aangebracht (de zogenaamde NUL-
tekening). De wanden achter het keukenblok zijn niet afgewerkt.
Waarom kopen bij onze keukenleverancier?
Het aansluiten van alle individuele keukens in een bouwproject vergt een zorgvuldige 
afstemming tussen alle uitvoerende partijen. Wij weten zeker dat we daar met onze 
keukenleverancier goede afspraken over kunnen maken, samen garanderen we u dat uw 
keuken correct wordt geplaatst.
Als u bij onze keukenleverancier een keuken koopt, rekent KlokWonen bovendien geen 
meerkosten voor het verplaatsen van de standaard keukeninstallatie. Extra leidingwerk wordt 
meegenomen in een extra offerte door de keukenleverancier. 
Als u besluit een keuken te kopen bij onze keukenleverancier, regelt hij verder alles voor u. 
Denk bijvoorbeeld aan een kostenopgave van de gewijzigde keukeninstallatie en een 
installatietekening voor u en onze verkoopbegeleider. Onze verkoopbegeleider bevestigt de 
keukeninstallatie per e-mail aan u en vermeldt hem op de opdrachtenlijst.

Kopen bij een andere leverancier
Als u besluit om uw keuken niet bij onze leverancier te kopen, dan leveren we uw woning op 
met de keukenaansluitingen op standaard posities (conform de zogenaamde Nul tekening). 
De gewijzigde keukenaansluitpunten wordt alleen aangepast als u ervoor kiest om de 
aansluitpunten door KlokWonen aan te laten passen. Lever in dat geval een 
keukeninstallatie tekening aan met de juiste maatvoering en alle aansluitpunten en 
aansluitwaardes. Wij maken dan op basis van die tekening een offerte voor het wijzigen van 
de keukenaansluitpunten.
Garantie
De keuken die u koopt, valt onder de garantie van uw keukenleverancier. De wijzigingen in 
de installatie, zoals elektra, water en riool, vallen onder de normale garantie van de woning.
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4. Keukenleverancier, met 1e keuzedatum

T : 026-3195020
code omschrijving aan

tal
een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

4.1

Keukeninstallatie wijzigingen worden door de keuken showroom 
geregeld. Indien de keuken door derden wordt geregeld dan de 
keukeninstallatie opsturen naar KlokWonen zodat we een offerte 
kunnen maken.

KE-01 Leidingwerk in de keuken geheel standaard uitvoeren.
Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op 
de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, 
water - gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt. 

1 stuk                -   

KE-02 Wijzigen van de  keukeninstallatie volgens offerte keuken 
showroom.  
Projectshowroom datum tekening: xx-xx-2016. 

1 stuk                -   

KE-03 Wijzigen van de keukeninstallatie volgens offerte showroom door 
derden.
Showroom derden datum tekening: xx-xx-2016. Deze optie betreft een 
keuken van derden. Voor extra coördinatie en tekenwerk zal       € 
250,00 inclusief BTW worden opgenomen.

1 stuk 250,00         250,00 

KE-04 Verplaatsen van de afgedopte afvoer, koud- en warmwater voor 
de spoelbak.
 (Prijs per stuk, tot maximaal. 2500 mm verplaatsen, en alleen bij 
keuken door derden KE-03).

1 stuk 205,00         205,00 

KE-05 Verplaatsen van de afgedopte afvoer en koudwater leiding voor 
de vaatwasser.
(Prijs per stuk, tot maximaal. 2500 mm verplaatsen, en alleen bij 
keuken door derden KE-03).

1 stuk 165,00         165,00 

Onderstaande keukeninstallatie wijzigingen moeten worden 
doorgegeven voor de 1e keuzedatum.

Denk aan de keuzedatum!
Houd er rekening mee dat wij tijdig op de hoogte moeten zijn van de gewenste aansluitingen 
in uw keuken. De getekende opdracht voor de door u gekozen keuken en eventuele 
benodigde aanpassingen van de installatie moeten voor de 1e keuzedatum in het bezit zijn 
van KlokWonen.
Keuken leverancier
Eigenhuis keukens Heteren
Poort van Midden Gelderland Rood 13
6666 LS Heteren
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KE-06 Extra koudwater aansluiting ten behoeve van een vaatwasser, 

inclusief kraan. 
T-stuk op de afvoer van de spoelbak.

1 stuk 160,00         160,00 

KE-07 Extra afgedopte koudwater aansluiting. 
Ten behoeve van een Amerikaanse koelkast, espresso- / 
koffiezetapparaat.

1 stuk 115,00         115,00 

KE-08 Verplaatsen van afgedopte gasleiding. 
(Prijs per stuk en alleen bij keuken door derden KE-03) 

1 stuk 65,00           65,00 
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code omschrijving aan

tal
een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

KE-20 Verplaatsen van een wandcontactdoos.
 (Prijs per stuk en alleen bij keuken door derden KE-03) 

1 stuk           60,00           60,00 
KE-21 Verplaatsen van een schakelaar.

 (Prijs per stuk en alleen bij keuken door derden KE-03) 
1 stuk           60,00           60,00 

KE-22 Verplaatsen van een loze leiding boiler en/of electrisch koken.
 (Prijs per stuk en alleen bij keuken door derden KE-03) 

1 stuk           60,00           60,00 
KE-23 Extra enkele wandcontactdoos met randaarde. 1 stuk         140,00         140,00 
KE-24 Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. 1 stuk         155,00         155,00 
KE-25 Opwaarderen van een enkele wandcontactdoos naar dubbele 

wandcontactdoos. 
1 stuk           55,00           55,00 

KE-26 Bedraden van de loze leiding met wandcontactdoos op een aparte 
groep. 
De loze leiding wordt voorzien van de draden en wandcontactdoos. 
Deze wandcontactdoos wordt in de meterkast voorzien van een extra 
automaat (voor bijvoorbeeld de boiler of hotfill). 
Deze groep kan belast worden tot en met 3,6 Kw (1x230V). 
Let op! bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden 
wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen 
voor het aanpassen van basis meterkast. 

1 stuk         175,00         175,00 

KE-27 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep. 
De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). In de 
meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst (voor bijvoorbeeld een 
2e oven). 
Let op! bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden 
wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen 
voor het aanpassen van basis meterkast. 

1 stuk         275,00         275,00 

KE-28 Geschakelde wandcontactdoos. 
Enkele wandcontactdoos geschakeld door een schakelaar, deze 
schakelaar wordt geplaatst naast wandcontactdoos boven het 
aanrechtblad.

1 stuk         270,00         270,00 

KE-29 Bedraden loze kookleiding met een perilex-wandcontactdoos
2 fasen. 
De loze leiding wordt voorzien van de draden en perilex-
wandcontactdoos 2 fase. Deze wandcontactdoos wordt in de meterkast 
voorzien van een extra automaat. 
Deze groep kan belast worden tot en met 7,2 Kw (2x230V). 
Let op! bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden 
wij ons te allen tijde het recht voor extra in kosten in rekening te 
brengen voor het aanpassen van de meterkast. 

1 stuk         350,00         350,00 
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totaalprijs 
inclusief 

21% BTW

KE-30 Bedraden loze kookleiding met een perilex-wandcontactdoos
3 fasen. 
De loze leiding wordt voorzien van de draden en perilex-
wandcontactdoos 3 fase. Deze wandcontactdoos wordt in de meterkast 
voorzien van een extra automaat. 
Deze groep kan belast worden tot en met 10,8 Kw (3x230V). 
Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden 
wij ons te allen tijde het recht voor extra in kosten in rekening te 
brengen voor het aanpassen van de meterkast. 

1 stuk 445,00         445,00 

KE-31 Opwaarderen van een 2 fase perilex aansluiting naar een 3 fase 
perilex aansluiting. 
Wijziging perilex-wandcontactdoos naar 3 fase. Deze wandcontactdoos 
wordt in de meterkast voorzien van een gewijzigde automaat. 
Deze groep kan belast worden tot en met 10,8 Kw (3x230V). 
Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden 
wij ons te allen tijde het recht voor extra in kosten in rekening te 
brengen voor het aanpassen van de meterkast. 

1 stuk 135,00         135,00 
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code omschrijving aan
tal

een 
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

4.2

KE-51 Compleet laten vervallen van de keuken voor de 2^1 kapwoning. 
De aansluitpunten worden geplaatst volgens de standaard installatie 
NUL tekening (KE-01).

1 post     3.750,00-     3.750,00-

KE-52 Compleet laten vervallen van de keuken voor de 2^1 kapwoning. 
De aansluitpunten worden geplaatst volgens de installatietekening van 
Keuken showroom (KE-02).

1 post  Verrekening 
via 

showroom 

KE-53 Compleet laten vervallen van de keuken voor de 2^1 kapwoning. 
De aansluitpunten worden geplaatst volgens de installatietekening van 
showroom derden (KE-03).

1 post     3.750,00-     3.750,00-

4.2
KE-61 Compleet laten vervallen van de keuken voor de vrijstaande 

woning. 
De aansluitpunten worden geplaatst volgens de standaard installatie 
NUL tekening (KE-01).

1 post     4.000,00-     4.000,00-

KE-62 Compleet laten vervallen van de keuken voor de vrijstaande 
woning. 
De aansluitpunten worden geplaatst volgens de installatietekening van 
Keuken showroom (KE-02).

1 post  Verrekening 
via 

showroom 

KE-63 Compleet laten vervallen van de keuken voor de vrijstaande 
woning. 
De aansluitpunten worden geplaatst volgens de installatietekening van 
showroom derden (KE-03).

1 post     4.000,00-     4.000,00-

Onderstaande keuken wijzigingen moeten worden doorgegeven 
voor de 1e keuzedatum.

Onderstaande keuken wijzigingen moeten worden doorgegeven 
voor de 1e keuzedatum.
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5. Sanitairleverancier, met 2e keuzedatum
Standaard sanitair met alle ruimte voor verandering

T : 0544-371042

Net als bij de keuken geven we u ook in de keuze voor het sanitair alle vrijheid. In het 
bouwplan is standaard sanitair van Villeroy & Boch opgenomen. De visualisatie van het 
sanitair vindt u achter dit tabblad. U kunt het sanitair bekijken in de showroom van onze 
sanitair leverancier. Uiteraard is het mogelijk dit te laten aanpassen aan uw wensen. De 
showroom presenteert een zeer uiteenlopende en actuele collectie, er is van alles mogelijk. 
U kunt er ook voor kiezen het sanitair geheel te laten vervallen en een andere badkamer te 
kopen. Om uw wensen te bespreken, nodigt onze sanitair leverancier u van harte uit voor 
een vrijblijvend gesprek.
Waarom kopen bij onze sanitairleverancier?
Het aansluiten van alle individuele badkamers in het bouwproject vergt een zorgvuldige 
afstemming tussen alle uitvoerende partijen. Wij weten zeker dat we daar met onze 
sanitairleverancier goede afspraken over kunnen maken, samen garanderen we u dat uw 
sanitair correct wordt geplaatst.
De procedure
Voor de badkamer en toilet zijn standaard aansluitpunten aangebracht (de zogenaamde 
NUL-tekening). Als er extra leidingwerk nodig is ten opzichte van de standaard tekening, dan 
worden de meerkosten in de offerte van de sanitairleveranciers verwerkt. 

Binnen twee weken na uw bezoek aan de showroom ontvangt u een complete offerte, 
daarop moet u binnen vijf dagen reageren. Als de offerte akkoord is, kunt u hem 
ondertekenen en retour zenden. De showroom stemt uw order vervolgens af met de 
loodgieter en KlokWonen. Onze verkoopbegeleider zal de sanitairofferte aan u bevestigen 
en op de opdrachtenlijst vermelden. De loodgieter legt namens KlokWonen vervolgens de 
juiste aansluitpunten aan, de loodgieter verzorgt de complete montage van uw sanitair.
Kiest u voor een gekleurd ligbad en/of douchebak? Houd er dan rekening mee dat er gering 
kleurverschil mogelijk is. Dit komt voor risico van de koper.
Casco opleveren
Als u ervoor kiest uw badkamer casco te laten opleveren, dan vervalt zowel het sanitair als 
het tegelwerk. Het één behouden en het ander laten vervallen is niet mogelijk. Zie hiervoor 
tab 5.2. Leidingen worden te allen tijde dan volgens de standaard NUL-tekening aangelegd.
Denk aan de keuzedatum!
Houd er rekening mee dat wij tijdig op de hoogte moeten zijn van uw keuze voor het sanitair. 
De getekende opdrachten én eventueel benodigde aanpassingen van de installateur 
moeten 
voor de 2e keuzedatum in bezit te zijn bij KlokWonen.
Uw sanitairleverancier
Wessels sanitair 
Nobelstraat 2
7131 PZ Lichtenvoorde 
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5. Sanitairleverancier, met 2e keuzedatum
code omschrijving aan

tal
een
heid
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inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

5.2

Sanitair wijzigingen worden door de sanitair showroom geregeld. 
Indien sanitair door derden wordt geregeld dan kiest u dus voor Casco 
dit kunt u hieronder aangeven.

SA-90 Het gekozen sanitair volgens offerte van Wessels datum: xx-xx-2016.
Toilet tekening xx-xx-2016 en badkamer tekening: xx-xx-2016.
Voor plaats en uitvoering worden de tekening van Wessels 
aangehouden.

1 post                -   

Casco toilet
SA-92 Casco opleveren van het toilet op de begane grond 2^1 

kapwoning. 
Hierdoor vervalt al het basis sanitair en tegelwerk, evenals eventueel 
voorkomend spuitwerk op de wanden. 
Wel de afwerkvloer aanbrengen, deze is even hoog als de hal vloer. 
Vervallen van de toiletdorpel. De vrijgekomen wanden en vloer zijn niet 
meer waterdicht en worden niet nader afgewerkt. 
Het leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt en verder 
niet aangewerkt. Door het casco opleveren vervalt de garantie op 
waterdichtheid en water- en afvoerleidingen. 

1 stuk        450,00-        450,00-

SA-93 Casco opleveren van het toilet op de begane grond vrijstaande 
woning. 
Hierdoor vervalt al het basis sanitair en tegelwerk, evenals eventueel 
voorkomend spuitwerk op de wanden. 
Wel de afwerkvloer aanbrengen, deze is even hoog als de hal vloer. 
Vervallen van de toiletdorpel. De vrijgekomen wanden en vloer zijn niet 
meer waterdicht en worden niet nader afgewerkt. 
Het leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt en verder 
niet aangewerkt. Door het casco opleveren vervalt de garantie op 
waterdichtheid en water- en afvoerleidingen. 

1 stuk        450,00-        450,00-

Onderstaande sanitair wijzigingen moeten worden doorgegeven 
voor de 2e keuzedatum.
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code omschrijving aan

tal
een
heid
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inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

Casco badkamer
SA-97 Casco opleveren van de badkamer op de 1e verdieping 2^1 

kapwoning. 
Hierdoor vervalt al het in de basis sanitair en tegelwerk. 
Geen spuitwerk op de wanden. Ruwe betonvloer verder niet afgewerkt. 
Vervallen van de badkamerdorpel. 
Radiator op standaard plaats gemonteerd. Electra en aarde net wordt 
op de standaard plaats gemonteerd.
De vrijgekomen wanden en vloer zijn niet meer waterdicht en worden 
niet nader afgewerkt. 
Het leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt en verder 
niet aangewerkt. 
Door het casco opleveren vervalt de garantie op waterdichtheid en 
water- en afvoerleidingen. 

1 stuk     2.000,00-     2.000,00-

SA-98 Casco opleveren van de badkamer op de 1e verdieping 
vrijstaande woning. 
Hierdoor vervalt al het in de basis sanitair en tegelwerk. 
Geen spuitwerk op de wanden. Ruwe betonvloer verder niet afgewerkt. 
Vervallen van de badkamerdorpel. 
Radiator op standaard plaats gemonteerd. Electra en aarde net wordt 
op de standaard plaats gemonteerd.
De vrijgekomen wanden en vloer zijn niet meer waterdicht en worden 
niet nader afgewerkt. 
Het leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt en verder 
niet aangewerkt. 
Door het casco opleveren vervalt de garantie op waterdichtheid en 
water- en afvoerleidingen. 

1 stuk     2.050,00-     2.050,00-
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6. Tegelleverancier, met 2e keuzedatum
Het tegelwerk van de badkamer en het toilet kunt u bekijken bij dezelfde leverancier als die 
van het sanitair. In het bouwplan is tegelwerk van Villeroy & Boch opgenomen. De 
visualisatie van de tegels vindt u achter dit tabblad. Uiteraard kunt u ook voor ander 
tegelwerk kiezen. De showroom presenteert een zeer uitgebreide, actuele collectie, er is van 
alles mogelijk. Om uw wensen te bespreken, nodigt de leverancier u van harte uit voor een 
vrijblijvend gesprek.
Waarom kopen bij onze tegelleverancier?
Het betegelen van alle individuele badkamers en toiletten in het bouwproject vergt een 
zorgvuldige afstemming tussen alle uitvoerende partijen. Wij weten zeker dat we daar met 
onze tegelleverancier goede afspraken over kunnen maken, samen garanderen we u dat uw 
badkamer en toilet correct worden betegeld. Wij adviseren u met klem het sanitair en 
tegelwerk ineens te kiezen en samen te laten offreren.
De procedure
Binnen twee weken na uw bezoek aan de showroom ontvangt u een complete offerte. 
Daarop moet u binnen vijf dagen reageren. Als de offerte akkoord is, kunt u hem 
ondertekenen en retour zenden. De showroom stemt uw order vervolgens af met 
KlokWonen. Onze verkoopbegeleider zal de offerte aan u bevestigen en op de 
opdrachtenlijst vermelden. Het tegelwerk wordt door de tegelleverancier geleverd en door de 
tegelzetter van KlokWonen geplaatst.

Standaardtegelwerk
Het standaard tegelwerk van het toilet en de badkamer ziet er als volgt uit;
Wandtegels
Villeroy & Boch glans wit en mat wit in de afmeting 25x33 cm, liggend verwerkt.
Wandtegels wordt in de kleur zilvergrijs ingewassen.
Vloertegels
Villeroy & Boch antraciet en grijs in de afmeting 30x30 cm, recht verwerkt.
Vloertegels worden in de kleur grijs ingewassen.
Geen wand- en/of vloertegels in de keukenruimte
De tegelleverancier
Biedt tevens zonder extra kosten een eigen merk wand- en vloertegels aan. Wandtegel 
Kermos in de afmeting 25x40 cm en vloertegel Kermos in de afmeting 45x45 cm.
In de showroom kunt u het tegelwerk bekijken. De verkoopadviseur informeert u ook over de 
standaardpatronen, -legrichtingen,- voegkleuren en - tegelhoogtes. Als u hiervan wilt 
afwijken, verwerkt uw verkoopadviseur de meerkosten in een offerte. Voor een juiste 
prijsopgave moet de indeling van de badkamer en het toilet bekend zijn.
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6. Tegelleverancier, met 2e keuzedatum

Uw tegelleverancier

code omschrijving aan
tal

een
heid

eenheids 
prijs 
inclusief 
21% BTW

totaalprijs 
inclusief 
21% BTW

6.2 Onderstaande tegel wijzigingen moeten worden doorgegeven 
voor de 2e keuzedatum.

Tegelwerk offerte:
Tegel wijzigingen worden door de tegel showroom geregeld. Indien 
tegels door derden wordt geregeld dan kiest u dus voor Casco dit kunt 
u bij het sanitair aangeven.

TE-90 Het gekozen tegelwerk wordt volgens offerte Wessels datum 
xx-xx-2016 geleverd en aangebracht.
Toilet en badkamer worden uitgevoerd volgens de tekening van 
Wessels (zie SA-90.)

1 post                -   

7131 PZ LICHTENVOORDE 
T : 0544-371042

Casco opleveren
Als u ervoor kiest uw badkamer casco te laten opleveren, dan vervalt zowel het sanitair als 
het tegelwerk. Het één behouden en het ander laten vervallen is niet mogelijk. Zie hiervoor 
tab 5.2.
Denk aan de keuzedatum!
Houd er rekening mee dat wij tijdig op de hoogte moeten zijn van uw keuze voor het 
tegelwerk. De getekende opdrachten moeten voor de 2e keuzedatum in bezit zijn bij 
Wessels tegelwerk
Nobelstraat 2
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7. Overzicht van de 1e en 2e keuzedatum
(Als er nog geen data zijn ingevuld, dan ontvangt u deze zo spoedig mogelijk per e-mail).

1e keuzedatum 2e keuzedatum
kavel 164 5 december 2016 13 februari 2017
kavel 165 9 december 2016 13 februari 2017
kavel 166 9 december 2016 13 februari 2017
kavel 167 9 december 2016 13 februari 2017
kavel 168 9 december 2016 13 februari 2017
kavel 169 9 december 2016 13 februari 2017
kavel 170 9 december 2016 13 februari 2017

7 woningen Huissen Looveleden
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