19 woningen Bocage fase 5 te Echt

Woningtypen S, Tk, Tg, V
Gefeliciteerd met uw Da Vinci huis in plan 19 woningen
Bocage fase 5 te Echt. Een goede beslissing die u naar het
volgende keuzemoment brengt: de samenstelling van uw
unieke woning. Dat laten we graag over aan uw woonwensen.
In dit keuzeoverzicht vindt u de opties die het Da Vinci Huis
straks uw woning maken.

Indien uw persoonlijke gegevens tussentijds wijzigen is het noodzakelijk dat u dit aan uw
kopersadviseur doorgeeft zodat wij u altijd kunnen bereiken.
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Welke woonkeuzes kan ik maken?
Het Da Vinci Huis is met de grootste zorg ontworpen. De samenstelling en afbouw van uw woning is
gebaseerd op de Da Vinci Huis-formule. Dit pakket is in zijn standaard al uniek, maar uw eigen woning
laat altijd iets te wensen over. Dit zijn de categorieën waaruit u een persoonlijke keuze kunt maken:
• Bouwkundige ingrepen (bijvoorbeeld uitbouw, garage, dakkapel of dakraam)
• Afbouw (bijvoorbeeld binnendeuren en wandafwerking)
• Elektra
• Werktuigbouwkundig
• Keuken
• Sanitair
• Tegels
Voor de persoonlijke keuzes gelden verschillende sluitingsdata, dit zijn de uiterste data waarop wij uw
keuze moeten hebben ontvangen om deze nog te kunnen realiseren tijdens de uitvoering. U vindt deze
achter de betreffende optie.
Lukt het u niet een keuze te maken vóór de sluitingsdatum? Bijvoorbeeld omdat u op een laat moment
de woning aankoopt? Geen probleem. Uw woning wordt dan volgens de technische omschrijving
opgeleverd. Opdrachten die na de aangegeven sluitingsdata bij de kopersadviseur binnenkomen,
kunnen helaas niet meer uitgevoerd worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Het is ook mogelijk om onderdelen te laten vervallen. Bijvoorbeeld als u zelf de badkamer wilt plaatsen.
Dit levert overigens wel een verandering op in de Woningborggarantie. U dient hiervoor een
zogenaamde ´melding minderwerk´ te ondertekenen.
Iedere woning is in de basisconfiguratie zo uitgewerkt dat deze voldoet aan de BENG eisen. De
eventueel door u gekozen opties kunnen consequenties hebben voor deze berekening, waardoor
aanvullende berekeningen en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Hoe maak ik mijn keuzes kenbaar?
Na aankoop wordt u door ons uitgenodigd op het portaal Volg je woning. Via dit portaal worden alle
keuzes doorgegeven en gecommuniceerd met de kopersadviseur. Via dit portaal kan ook een afspraak
gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek. In een persoonlijk gesprek met de kopersadviseur kunt
u uw wensen doornemen. De definitieve keuzes worden aangeklikt en ingediend via het portaal. Hierna
stuurt Hurks u een opdrachtbevestiging met tekening(en) van de gekozen wensen. Van elke nieuwe
wijziging ontvangt u een aangepaste bevestiging, zodat u op ieder moment een duidelijk overzicht heeft
hoe uw woning wordt aangepast, respectievelijk wordt afgewerkt (inclusief de eventuele meer/minder
kosten). Het is belangrijk dat u deze opdrachtbevestiging goed controleert. De uitvoering van uw
wensen wordt conform de door u geaccordeerde opdrachtbevestiging uitgevoerd. Opties welke niet in
de door u getekende opdrachtbevestiging zijn opgenomen worden niet uitgevoerd.
Uiteraard willen wij zoveel mogelijk van uw woonwensen aanbieden, maar is dit niet altijd mogelijk.
Bijvoorbeeld omdat de wijziging in strijd is met de voorwaarden van woningborggarantie, het
Bouwbesluit of andere overheidsvoorschriften, de wijziging constructief te ingrijpend is of leidt tot een
aanmerkelijke verstoring van het snelle bouwproces. Uw kopersadviseur kan u informeren of uw
wensen uitgevoerd kunnen worden.

Wat kosten mijn woonwensen?
Kiest u voor het voorgeselecteerde pakket, dan betaalt u niets extra. Wilt u persoonlijke woonwensen uit
de keuzelijst realiseren, dan betaalt u per optie een extra bedrag. De prijzen van iedere persoonlijke
keuze worden nauwkeurig vermeld en zijn inclusief het geldende 21% btw tarief. Zo weet u exact waar
u aan toe bent.
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Wanneer moet ik betalen?
De meerwerken worden aan u gefactureerd conform de termijnregeling van Woningborg:
25% wordt bij opdracht in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. De resterende
75% wordt bij gereedkomen van het meerwerk in rekening gebracht, eveneens met een betalingstermijn
van 14 dagen. Indien u hier niet aan voldoet is er rente verschuldigd conform de koop/aannemingsovereenkomst. Indien het totaalbedrag een negatief bedrag betreft, wordt dit bedrag ca 1
week voor de oplevering aan u gecrediteerd. Alle meerwerken dienen voldaan te zijn voor oplevering
van de woning.

Waar kan ik al mijn belangrijke stukken snel terugvinden?
Om al uw belangrijke stukken zoals koop-/aannemingsovereenkomst, verkoopstukken,
opdrachtbevestigingen etc. altijd snel bij de hand te hebben bieden wij u een digitale persoonlijk
bouwdossier: Volg je woning. Zodra u koper bent, ontvangt u een inlogcode om hier toegang tot te
krijgen. Dankzij dit digitale bouwdossier blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom uw
woning. U wordt automatisch geattendeerd als er nieuwe informatie wordt geplaatst.

Wanneer moet ik mijn keuze maken?
In basis maken wij gebruik van 3 verschillende deadlines voor koperskeuzes:
Deadline 1: Uitbouw en gevelwijzigingen
Drie maanden na start verkoop, doch voor degenen die pas in een laat stadium een koop/aannemingsovereenkomst aangaan niet later dan twee weken nadat de opschortende voorwaarden
zijn vervuld (dit wordt middels de zgn. ‘hoera’-brief schriftelijk aan u kenbaar gemaakt, of staan er geen
opschortende voorwaarden meer in uw overeenkomt in artikel 15).
De overige deadlines voor indelingswijzigingen, elektra en afbouw zijn afhankelijk van de start bouw.
Deadline 2: Indelingswijzigingen, elektra, werktuigbouwkundig, keuken en sanitair
Vier weken voor start bouw.
Deadline 3: Afbouw, deuren, trappen en tegels
Vier weken na start bouw.
Via Volg je woning wordt u tijdig op de hoogte gehouden over de aanvang van de bouw van het
complex waarvan uw woning deel uitmaakt, alsmede van de aanvang van de bouw van uw woning.

Volgorde
Hieronder staat beschreven welke stappen u kunt nemen.
1. U download deze keuzelijst of ontvangt deze keuzelijst van de makelaar en neemt deze samen met
de makelaar door. U kunt zich alvast oriënteren op de te maken keuzes. Voor vragen kunt u zich
wenden tot de makelaar.
2. Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst getekend heeft, maakt u een afspraak met de
koperadviseur via Volg je woning. We streven ernaar om de afspraken zo snel mogelijk na het
ondertekenen van koop-/aannemingsovereenkomst in te plannen. Onze kopersadviseur ontvangt u
graag op het kantoor van Hurks of via Teams om samen uw woonwensen te bespreken.
3. Na bovenstaand gesprek heeft u waarschijnlijk de ruimte-indelingen bepaald, met eventueel
wijzigingen in elektra of andere indelingsopties, aansluitend hierop kunt u naar onze
projectshowrooms voor het kiezen van sanitair en de keuken. Deze keuzes vallen in deadline 2.
4. Nadat u een keuze gemaakt hebt uit sanitair kunt u naar de tegelshowroom om een tegelkeuze te
maken.
5. Na het uitkiezen van de tegels kunt u uw keuze maken uit diverse trapafwerkingen en verschillende
binnendeuren, ook maakt u een keuze uit de bouwkundige afbouwopties, zoals het vervallen van
spuitwerk. Deze keuzes vallen in deadline 3.
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B

☐

B001

BOUWKUNDIG
Onderstaande opties hebben een nadelig effect op de BENG
berekening van uw woning. Zodra uw wensen bij ons bekend
zijn zullen wij de berekeningen opnieuw opstellen, eventuele
aanvullende voorzieningen die nodig zijn om de
oorspronkelijke BENG score te verwezenlijken zijn inclusief.
Het vergroten van de woonkamer/keuken door de standaard
achtergevel 2,40 meter naar achteren te plaatsen, zoals
aangegeven op de optietekening. De begane grond vloer en
langs wanden worden doorgezet in de uitbouw en het plat dak
wordt uitgevoerd in een betonnen vloer, voorzien van isolatie
en dakbedekking. De buitengevel, wanden, vloer en het
plafond van de uitbreiding worden afgewerkt conform
materialisering en kleuren van de woonkamer. Tevens wordt
de elektra en vloerverwarming aangepast. Het plat dak is niet
te gebruiken als dakterras. Door het kiezen van deze optie is
mogelijk vergroting van de warmtepomp (W022) van
toepassing.
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

B002

B004

B005

B071

B011

B012

B020

Het vergroten van de woonkamer/keuken door de standaard
achtergevel 2,40 meter naar achteren te plaatsen, zoals
aangegeven op de optietekening. De begane grond vloer en
langs wanden worden doorgezet in de uitbouw en het plat dak
wordt uitgevoerd in een betonnen vloer, voorzien van isolatie
en dakbedekking. De buitengevel, wanden, vloer en het
plafond van de uitbreiding worden afgewerkt conform
materialisering en kleuren van de woonkamer. Tevens wordt
de elektra en vloerverwarming aangepast. Het plat dak is niet
te gebruiken als dakterras. Door het kiezen van deze optie is
mogelijk vergroting van de warmtepomp (W022) van
toepassing.
Het vergroten van de woonkamer/keuken door de standaard
achtergevel 3,00 meter naar achteren te plaatsen, zoals
aangegeven op de optietekening. De begane grond vloer en
langs wanden worden doorgezet in de uitbouw en het plat dak
wordt uitgevoerd in een betonnen vloer, voorzien van isolatie
en dakbedekking. De buitengevel, wanden, vloer en het
plafond van de uitbreiding worden afgewerkt conform
materialisering en kleuren van de woonkamer. Tevens wordt
de elektra en vloerverwarming aangepast. Het plat dak is niet
te gebruiken als dakterras. Door het kiezen van deze optie is
mogelijk vergroting van de warmtepomp (W022) van
toepassing.
Het vergroten van de berging door de standaard achtergevel
4,60 meter naar achteren te plaatsen, zoals aangegeven op de
optietekening. De begane grond vloer en langs wanden
worden doorgezet in de uitbouw en het plat dak wordt
uitgevoerd in een betonnen vloer, voorzien van isolatie en
dakbedekking. De buitengevel, wanden, vloer en het plafond
van de uitbreiding worden afgewerkt conform materialisering
en kleuren van de berging. Het plat dak is niet te gebruiken als
dakterras. Door het kiezen van deze optie is mogelijk
vergroting van de warmtepomp (W022) van toepassing.
Geschakelde berging uitbouwen (zoals bij optie B005), geheel
isoleren en uitvoeren met berging aan de voorzijde, pui met
loopdeur (zoals bij optie B063) in plaats van kanteldeur in de
voorgevel, badkamer in het midden en slaapkamer op begane
grond aan de achterzijde. Conform optietekening. Door het
kiezen van deze optie is mogelijk vergroting van de
warmtepomp (W022) van toepassing.
Het aanbrengen van een Velux GGL PK08 aan zij/voorzijde
van de woning. Positie ntb met kopersadviseur. Afmeting van
dakvenster 940 x 1400mm. Conform optietekening.
Het aanbrengen van een Velux GGL PK08 aan zij/voorzijde
van de woning. Positie ntb met kopersadviseur. Afmeting van
dakvenster 940 x 1400mm. Conform optietekening.
Het aanbrengen van een dakkapel aan de voor of achterzijde
van de woning. Breedte dakkapel ca 2,40 meter. Conform
optietekening.
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

B021

B022

B030

B031

B032

B040

B046

B050

B051

B052

B060

B061

B063

Het aanbrengen van een dakkapel aan de voor of achterzijde
van de woning. Breedte dakkapel ca 2,40 meter. Conform
optietekening.

Tg

Op
aanvraag

1

V

Op
aanvraag

1

Tk

Op
aanvraag

1

Tg

Op
aanvraag

1

V

Op
aanvraag

1

Alle

€ 12.815,-

1

Alle

€ 2.725,-

1

V
S

€ 3.265,-

1

Tk
Tg

€ 3.265,-

1

Tk
Tg

€ 3.795,-

1

Sectionaaldeur met loopdeur in plaats van standaard
kanteldeur conform optietekening. Conform optietekening.

Alle

€ 6.115,-

1

Sectionaaldeur zonder loopdeur in plaats van standaard
kanteldeur conform optietekening. Conform optietekening.

Alle

€ 5.135,-

1

Pui met loopdeur en daarnaast vast glaskozijn in plaats van
standaard kanteldeur. Conform optietekening.

Alle

€ 3.950,-

1

Het aanbrengen van een dakkapel aan de linker of rechter
zijgevel van de woning. Breedte dakkapel ca 2,40 meter.
Conform optietekening.
Het aanbrengen van een dakkapel aan de voor of achterzijde
van de woning. Breedte dakkapel ca 4,60 meter. Conform
optietekening.
Het aanbrengen van een dakkapel aan de voor of achterzijde
van de woning. Breedte dakkapel ca 4,60 meter. Conform
optietekening.
Het aanbrengen van een dakkapel aan de linker of rechter
zijgevel van de woning. Breedte dakkapel ca 4,60 meter.
Conform optietekening.
Het leveren en monteren van een lichtstraat afmeting circa
1,00 x 4,00 meter in de uitbouw gekozen onder optiecode
B001/B002. Kleur volgens opgave architect. Conform
optietekening.
Geïsoleerde tussendeur uitgevoerd als buitendeur tussen
berging en woning. Conform optietekening. Bij combinatie met
keuze voor uitbouw, schuift de geïsoleerde tussendeur mee
naar achteren. Indien zonder uitbouw aandacht voor maat van
de keuken.
Het aanbrengen van een schuifpui in plaats van openslaande
deuren in de achtergevel met dezelfde afmeting en
materialisering als het basis kozijn. Conform optietekening.
Het aanbrengen van openslaande deuren in de achtergevel
met vast glas in plaats van vast glas met loopdeur in
woonkamer met dezelfde afmeting en materialisering als het
basis kozijn. Conform optietekening.
Het aanbrengen van een schuifpui met loopdeur in de
achtergevel in plaats van vast glas met loopdeur met dezelfde
afmeting en materialisering als het basis kozijn. Conform
optietekening.
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

B070

B102

B105

B111

B112

B121

B122

B123

Geschakelde berging geheel isoleren ( zoals bij optie B102) en
uitvoeren met een berging aan de voorzijde, pui met loopdeur
(zoals bij optie B063) in plaats van kanteldeur in de voorgevel
en een onbenoemde ruimte aan de achterzijde. Inclusief
tussendeur van keuken naar onbenoemde ruimte. De
tussendeur wordt uitgevoerd als binnendeur. Conform
optietekening.

Geschakelde berging buitenwanden isoleren. De geschakelde
berging is in basis voorzien van een geïsoleerde vloer (RC 4.0)
en geïsoleerd dak (RC 6.0). Met deze optie worden de
spouwmuren die grenzen aan de buitenlucht voorzien van
isolatie (RC 4,5).
Zolder indelen met 2 slaapkamers, overloop en 2e badkamer
zonder toilet conform optietekening. Prijs is inclusief 3
DWCD’s, 2 wandlichtpunten op nieuwe schakelaar en elektra
in de badkamer. Prijs exclusief extra dakramen of dakkapellen.
(Let op! Er zal hier een opstapje komen naar de badkamer in
verband met extra leidingwerk in de afwerkvloer). Door het
kiezen van deze optie is mogelijk vergroting van de
warmtepomp (W022) van toepassing. *
Zolder (onbenoemde ruimte) indelen met overloop conform
optietekening. Prijs is inclusief 3 DWCD’s en 1 wandlichtpunt
op nieuwe schakelaar. Prijs exclusief extra dakramen of
dakkapellen. Door het kiezen van deze optie is mogelijk
vergroting van de warmtepomp (W022) van toepassing. *
Zolder indelen met 2 onbenoemde ruimtes en overloop
conform optietekening. Prijs is inclusief 3 DWCD’s en 2
wandlichtpunten op nieuwe schakelaar. Prijs exclusief extra
dakramen of dakkapellen. Door het kiezen van deze optie is
mogelijk vergroting van de warmtepomp (W022) van
toepassing. *
Zolder (onbenoemde ruimte) indelen met overloop conform
optietekening. Prijs is inclusief 3 DWCD’s en 1 wandlichtpunt
op nieuwe schakelaar. Prijs exclusief extra dakramen of
dakkapellen. Door het kiezen van deze optie is mogelijk
vergroting van de warmtepomp (W022) van toepassing. *
Zolder indelen met 2 onbenoemde ruimtes en overloop
conform optietekening. Prijs is inclusief 3 DWCD’s en 2
wandlichtpunten op nieuwe schakelaar. Prijs exclusief extra
dakramen of dakkapellen. Door het kiezen van deze optie is
mogelijk vergroting van de warmtepomp (W022) van
toepassing. *
Zolder indelen met 2 onbenoemde ruimtes, overloop en 2e
badkamer zonder toilet conform optietekening. Prijs is inclusief
3 DWCD’s, 2 wandlichtpunten op nieuwe schakelaar en elektra
in de badkamer. Prijs exclusief extra dakramen of dakkapellen.
(Let op! Er zal hier een opstapje komen naar de badkamer in
verband met extra leidingwerk in de afwerkvloer). Door het
kiezen van deze optie is mogelijk vergroting van de
warmtepomp (W022) van toepassing.*
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Alle

€ 15.200,-

1

Alle

€ 3.450,-

2

S

€ 20.300,-

2

Tk

€ 3.590,-

2

Tk

€ 5.090,-

2

Tg

€ 3.735,-

2

Tg

€ 6.025,-

2

Tg

€ 18.195,-

2
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

B131

B132

B135

B151

B200

B201

B202

B203

B290

B291

Samenvoegen slaapkamer 2 en 3, lichtpunten blijven op basis
positie. Een schakelaar komt te vervallen, zie optietekening.

Tk

-/- €325

2

Tg
V

-/- €325

2

Het aanbrengen van een walk-in closet in slaapkamer 1 d.m.v.
het plaatsen van een niet bouwkundige wand. Dit is inclusief een
extra plafondlichtpunt. Conform optietekening.

Tg
V

€ 1.300,-

Draairichting van een binnendeur wijzigen. Schakelaar blijft op
basis positie.

Alle

€ 65,-

2

Tk
Tg
S

-/- € 4.000

2

Tk

-/- € 650,-

3

Tg
V

-/- € 725,-

3

S

-/- € 450,-

3

Alle

NTB

3

Alle

NTB

3

Samenvoegen slaapkamer 2 en 3, lichtpunten blijven op basis
positie. Een schakelaar komt te vervallen, zie optietekening.

Korting op de gekozen uitbouw (B001/B002/B004) indien de
aangrenzende (aangebouwde) twee-onder-een kap woning
ook een identieke uitbouw gekozen heeft.

Het laten vervallen van het gehele plafondspuitwerk op de
begane grond en 1e verdieping. De plafonds worden
onafgewerkt opgeleverd. Alle oneffenheden in de betonplaten
blijven zichtbaar.
Het laten vervallen van het gehele plafondspuitwerk op de
begane grond en 1e verdieping. De plafonds worden
onafgewerkt opgeleverd. Alle oneffenheden in de betonplaten
blijven zichtbaar.
Het laten vervallen van het gehele plafondspuitwerk op de
begane grond. De plafonds worden onafgewerkt opgeleverd.
Alle oneffenheden in de betonplaten blijven zichtbaar.
Voor wijzigingen van de binnendeuren kunt u gebruik maken
van een online keuze configurator. Hier worden specifiek voor
uw woning alle mogelijke opties aangeboden. De inloggegevens
voor de keuze configurator krijgt u van uw kopersadviseur.
Voor het aanbrengen van Next Step traptreden kunt u gebruik
maken van een online kopersportaal. Hier worden specifiek
voor uw woning alle mogelijke opties aangeboden. De
inloggegevens voor de kopersportaal krijgt u van uw
kopersadviseur.

* Let op! Optioneel ingedeelde zolderruimten voldoen niet aan verblijfsgebied conform het Bouwbesluit
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ELEKTRA
U dient de posities aan te geven op tekening. Elektra in betonwanden alleen
mogelijk op de met rood aangegeven posities op verkooptekeningen. Overige
wanden door koper te bepalen.

meer/
minderprijs
per stuk
incl. btw

☐

E001

Voor alle elektra opties geldt deadline 2.
Extra dubbele wandcontactdoos.

☐

E002

Extra enkele wandcontactdoos.

☐

E003

Extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar.

☐

E004

Extra wandlichtpunt (binnen) op nieuwe schakelaar.

☐

E005

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar. Alleen mogelijk op de aangegeven
positie op optietekening.

€ 265,-

Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar. Alleen mogelijk op de aangegeven
positie op optietekening.

€ 290,-

☐

E006

€ 295,€ 245,€ 245,€ 375,-

☐

E007

Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar conform positie optietekening.

☐

E008

Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar conform positie optietekening.

☐

E009

Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte. Uiteinde middels inbouwdoos
met afdekkapje. Loze leiding wordt voorzien van een controle draad.
€ 215,-

☐

E010

Extra loze leiding vanuit de meterkast naar de buitengevel ter hoogte van de
bovenzijde van het kozijn. Deze loze leiding komt uit het metselwerk als pijpje.

☐

☐

E011

E012

Extra loze leiding vanaf de centraaldoos naar de buitengevel ter hoogte van de
bovenzijde van het kozijn ten behoeve van aansluiting zonwering/rolluik. Deze loze
leiding komt uit het metselwerk als pijpje.
Aansluitpunt t.b.v. zonwering (screen/rolluik), dit aansluitpunt wordt gerealiseerd in
het metselwerk ter hoogte van 1 van de bovenhoeken van het kozijn. Het
aansluitpunt is een vmvl kabel (3x1,5mm²) die aangesloten wordt in de centraaldoos
en krijgt buiten een waterdichte lasdoos, zodat de aansluiting waterdicht afgewerkt
is. We houden buiten een overlengte aan van circa 1 meter.

☐

E013

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep tot maximaal 3600Watt.

☐

E015

Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos tegen de achtergevel conform positie
optietekening.

☐

E018

Bestaande enkelpolige schakelaar wijzigen in dimmer (LED).

☐

E019

Verplaatsen van een elektrapunt in een gasbetonwand.

☐

E022

Basis loze leiding bedraden en afmonteren met UTP Cat 6 t.b.v. digitale TV/internet
(RJ-45 aansluiting). Te gebruiken indien er na oplevering een abonnement wordt
afgesloten via glasvezel.

☐

E023

Basis loze leiding bedraden op een aparte groep en afmonteren middels enkele
wandcontactdoos (exclusief eventuele uitbreiding aardlek,- en/of hoofdschakelaar)
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

E026

E027

E030

E032

E037

E038

E050

E051

Basis loze leiding bedraden en afmonteren met coax bedrading t.b.v. televisie. Te
gebruiken indien er na oplevering een abonnement wordt afgesloten via de kabel.
Bijvoorbeeld UPC/Ziggo. Exclusief versterker.
Leveren en aanbrengen van een CAI versterker. Deze wordt geadviseerd bij meer
dan 2 CAI aansluitingen. Deze optie is inclusief een extra enkele wandcontactdoos
in de meterkast.
Bestaande wisselschakelaar wijzigen in kruisschakelaar in berging.
Optie is in combinatie met de geïsoleerde tussendeur uitgevoerd als buitendeur
tussen berging en woning (optie B046). Kopers kunnen kiezen uit 2 posities. Bij 1
positie aandacht voor plaatsing keuken.
Extra aardlekschakelaar bij overschrijding van 8 groepen.
Nadat uw gehele meerwerk definitief is zal de E installateur berekenen of deze optie
noodzakelijk is en zal deze optie aan u worden doorberekend.
Voorbereiding van tuinverlichting d.m.v. een schakelaar op de binnenzijde van de
achtergevel en een loze leiding naar buitenzijde achtergevel conform positie
optietekening
Voorbereiding voor een oplaadpunt voor een elektrische auto. Bestaande uit 2 loze
leidingen vanaf de meterkast naar een inbouwdoos aan de zijgevel op 1 meter
hoogte. Aansluiten zal door de koper in eigen beheer of de leverancier van de
laadvoorziening dienen te gebeuren.

€ 260,-

€ 400,-

€ 255,-

€ 360,-

€ 390,-

€ 415,-

Binnen het gekozen schakelmateriaal van Jung zijn er mogelijkheden om de woning
te voorzien van domotica. Vraag hiernaar bij de kopersadviseur.

NTB

Het toevoegen van een extra zonnepaneel inclusief het aanpassen van de
omvormer. Indien het dakvlak het toelaat, in overleg met de kopersadviseur.

€ 750,-
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WERKTUIGBOUWKUNDIG
Voor alle werktuigbouwkundige opties geldt deadline 2.
☐

☐

☐

☐

☐

☐

W001

W002

W006

W007

W009

W022

Het aanbrengen van een buitenkraan zónder schrobputje
tegen de achtergevel van de woning. Alleen mogelijk op de aangeven positie op
optietekening.
Het aanbrengen van een buitenkraan zónder schrobputje
tegen de zij of voorgevel, naast de voordeur van de woning. Alleen mogelijk op de
aangeven positie op optietekening.

meer/
minderprijs
per stuk
incl. btw
€ 725,-

€ 675,-

Uitstortgootsteen met koudwater in berging aftapbaar in de meterkast. Alleen mogelijk in
berging, op vaste positie.

€ 1.215,-

Uitstortgootsteen met warm- en koudwater in verblijfsruimte.
(alleen mogelijk icm berging isoleren). Alleen mogelijk in berging, op vaste positie.

€ 1.695,-

Het aanbrengen van een loze mantelpijp met diameter rond 75mm vanuit meterkast naar
achtergevel zodat na oplevering in eigen beheer eventueel leidingwerk vanuit meterkast
naar tuin aangebracht kan worden.
Het verzwaren van de warmtepomp en/of het vergoten van de inhoud van het boilervat
Nadat uw gehele meerwerk definitief is zal de werktuigbouwkundige installateur
berekenen of deze optie noodzakelijk is en zal deze optie aan u worden doorberekend.
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Keuken
In de v.o.n. prijs van uw woning is geen keuken voorzien. Het leidingwerk van de keuken wordt
afgedopt opgeleverd. Dit basis leidingwerk wordt aangebracht conform de installatietekening welke u bij
de verkoopstukken heeft ontvangen. Indien u een keuken wilt laten plaatsen ná oplevering kunt u een
afspraak maken bij de projectshowroom of bij een door u te kiezen showroom.
De projectshowroom is:
Bouwpartner Sieben Roermond
Burghoffweg 26
6042 EX Roermond
0475 363434
www.siebenroermond.nl
•

•

U koopt de keuken bij Sieben Roermond en laat het leidingschema door hen uitwerken. Sieben
Roermond offreert de kosten voor de door u uitgezochte keuken. Indien u akkoord gaat, stuurt u de
offerte getekend retour aan Sieben Roermond. De kosten voor de keuken worden door Sieben
Roermond aan u gefactureerd. De eventuele kosten voor installatiewijzigingen worden opgesteld en
aan u gefactureerd door Hurks. De installatiewijzigingen worden door Hurks vóór oplevering
uitgevoerd en de keuken wordt door Sieben Roermond ná oplevering in overleg met u geplaatst.
Tbv de coördinatie van het leidingwerk wordt door Hurks, naast de wijzigingskosten tbv installatie, €
250,00 aan u berekend en gefactureerd (optiecode K002).
Het is ook mogelijk om uw keuken bij een andere keukenspecialist dan de projectshowroom te
kopen en na oplevering in eigen beheer te plaatsen. Wij adviseren u om de plattegrond van de
woning en keuken mee te nemen naar uw keukenspecialist zodat zij uw keuken hierop kunnen
aanpassen. Met betrekking tot het installatiewerk heeft u dan onderstaande mogelijkheden:
• U wijzigt de installaties in eigen beheer ná oplevering; optiecode K003:
Uw woning wordt opgeleverd met het leidingwerk afgedopt op de basis posities.
• Hurks wijzigt de installaties vóór oplevering, uw keukenleverancier levert de keuken ná
oplevering; optiecode K006:
U laat de aanpassingen van het installatiewerk realiseren door Hurks aan de hand van een door
uw keukenleverancier opgesteld installatieschema dat aan de door Hurks gestelde
voorwaarden* voldoet. Aansluitend wordt er een offerte opgesteld met de meerkosten voor het
aanpassen van het leidingwerk, deze wordt ter goedkeuring aan u verzonden. Tbv de
coördinatie van het leidingwerk wordt door Hurks, naast de wijzigingskosten tbv de installatie, €
500,00 aan u berekend en gefactureerd.

Voorwaarden installatieschema:
• Afzuigkap middels recirculatiesysteem.
• Schema inclusief aanzicht tekeningen en plattegrond.
• Vermelding aansluitwaarden van apparatuur.
• Alle gewenste aansluitpunten dienen vermeld te zijn. Vergeet de wandcontactdozen voor
huishoudelijk gebruik niet.
• Volledige maatvoering in hoogte (vanaf peil) en als afstand van een vaste wand.
Alle wijzigingen in de betonwanden worden als opbouw uitgevoerd. U dient hierdoor rekening te houden
met een werkblad diepte van 650mm. Wijzigingen in cellenbeton wanden worden inbouw uitgevoerd!
Indien er voor de sluitingsdatum (deadline 2) geen keuze is gemaakt, worden de leidingen op de
standaard posities afgedopt opgeleverd.
Bij casco opleveringen geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling. Hiervoor wordt aan u een
melding minderwerk formulier toegezonden met verzoek getekend te retourneren aan Hurks. Pas na
ondertekening van dit formulier kan er casco opgeleverd worden.
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KEUKEN

meer/
minderprijs
per stuk
incl. btw

Voor de gehele keuken geldt deadline 2.

☐

☐

K002

K003

Coördinatiekosten indien leidingwerk van keuken door Hurks gewijzigd dient te
worden o.b.v. een installatietekening van Sieben Roermond.
(meerprijs exclusief extra kosten voor uitbreiding cq verplaatsingen leidingwerk)

€ 250,-

Keuken leidingwerk geheel basis.
€ 0,-

☐

K006

Coördinatiekosten indien leidingwerk van keuken door Hurks gewijzigd dient te
worden o.b.v. een installatietekening welke niet door Sieben Roermond is getekend.
(meerprijs exclusief extra kosten voor uitbreiding cq verplaatsingen leidingwerk)
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Sanitair
Voor dit nieuwbouwproject wordt gebruik gemaakt van een showroom. De projectshowroom voor het
sanitair is:
Schonkeren b.v.
Roermondseweg 86
6004 AT Weert
tel. 0495 457 111
Na het maken van een afspraak kunt u in de showroom het standaard sanitair bekijken. Indien u dit
wenst, kunt u afwijken van het standaard sanitair en tegen een meerprijs uw keuze maken uit het
gehele assortiment. Eventuele meerkosten c.q. installatiewijzigingen worden door de showroom aan
Hurks geoffreerd. Hurks offreert aan u en indien u akkoord gaat met de offerte stuurt u deze getekend
retour aan Hurks. Er wordt 10% coördinatiekosten berekend t.b.v. Hurks.
Wij adviseren u om de plattegrond van uw woning mee te nemen naar uw sanitair leverancier zodat zij
uw badkamer hierop kunnen aanpassen.
Indien u kiest voor een externe sanitair leverancier, kunnen eventuele installatiewijzigingen niet door
Hurks tijdens de bouw worden uitgevoerd. Het tegelwerk kan niet aangebracht worden in een ruimte
zonder sanitair en komt dan eveneens te vervallen.
Indien er voor de sluitingsdatum (deadline 2) geen keuze is gemaakt, wordt het basis sanitair
aangebracht.
Bij casco opleveringen van het toilet en de badkamer vervalt grotendeels de garantie- en
waarborgregeling. Hiervoor wordt aan u een melding minderwerk formulier toegezonden met de vraag
deze getekend te retourneren. Pas na ondertekening van dit formulier kan er casco opgeleverd worden.
SANITAIR
Voor het gehele sanitair geldt deadline 2.
☐

S001

Badkamer en toilet voorzien van standaard sanitair

☐

S002

Badkamer en toilet voorzien van ander sanitair

☐

meer/
minderprijs
per stuk
incl. btw
€0,NTB

Voor vervallen sanitair zie hoofdstuk CASCO.
Sanitair vervalt
Het is ook mogelijk om uw sanitair bij een andere sanitair leverancier te kopen en na oplevering in eigen
beheer te laten plaatsen. De verrekenprijs voor het sanitair wordt dan aan u verrekend. Wij adviseren u
om de plattegrond van de woning mee te nemen naar uw sanitair specialist zodat zij uw badkamer
hierop kunnen aanpassen. Het uitvoeren van installatiewijzigingen van externe loodgieters is een
dermate verstoring op het snelle bouwproces en daarom niet mogelijk tijdens de bouw. Het tegelwerk
kan niet aangebracht worden in een ruimte zonder sanitair en komt dan eveneens te vervallen.
Bij casco opleveringen geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling. Hiervoor wordt aan u een
melding minderwerk formulier toegezonden met de vraag deze getekend te retourneren aan Hurks. Na
ondertekening van dit formulier vindt de verrekening plaats.
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CASCO

mogelijk
in type

Voor het gehele sanitair/CASCO keuze geldt deadline 2.
☐

☐

☐

☐

S003

S004

S006

S007

S008

Casco toilet op b.g. met basis leidingwerk:
Toilet op begane grond casco opleveren. Hierbij vervallen de wand- en
vloertegels, het volledige sanitair en de kraan. De leidingen worden op de
standaard positie afgedopt en het elektra wordt op de basispositie
afgemonteerd. De kunststeen onderdorpel wordt los geleverd, het
inbouwreservoir wordt niet geleverd, vloerverwarming en plafondspuitwerk
wordt wél aangebracht.
Toilet wordt opgeleverd zonder dekvloer. Bij het laten vervallen van het
plafondspuitwerk (optie B201/B202/203) vervalt het plafondspuitwerk in het
toilet. Voor deze optie geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling.
Casco toilet op b.g. met basis leidingwerk:
Toilet op begane grond casco opleveren. Hierbij vervallen de wand- en
vloertegels, het volledige sanitair en de kraan. De leidingen worden op de
standaard positie afgedopt en het elektra wordt op de basispositie
afgemonteerd. De kunststeen onderdorpel wordt los geleverd, het
inbouwreservoir wordt niet geleverd, vloerverwarming en plafondspuitwerk
wordt wél aangebracht.
Toilet wordt opgeleverd zonder dekvloer. Bij het laten vervallen van het
plafondspuitwerk (optie B201/B202/203) vervalt het plafondspuitwerk in het
toilet. Voor deze optie geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling.
Casco toilet op 1e verdieping met basis leidingwerk:
Toilet op de 1e verdieping casco opleveren. Hierbij vervallen de wand- en
vloertegels, het volledige sanitair en de kraan. De leidingen worden op de
standaard positie afgedopt en het elektra wordt op de basispositie
afgemonteerd. De kunststeen onderdorpel wordt los geleverd, het
inbouwreservoir wordt niet geleverd, vloerverwarming en plafondspuitwerk
wordt wél aangebracht.
Toilet wordt opgeleverd zonder dekvloer. Bij het laten vervallen van het
plafondspuitwerk (optie B201/B202/203) vervalt het plafondspuitwerk in het
toilet. Voor deze optie geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling.
Casco badkamer met basis leidingwerk:
Badkamer casco opleveren. Hierbij vervallen de wand- en vloertegels, het
volledige sanitair, kranen. De leidingen worden op de standaard positie
afgedopt en het elektra wordt op de basispositie afgemonteerd. De
kunststeen onderdorpel wordt los geleverd, het inbouwreservoir wordt niet
geleverd, plafondspuitwerk en vloerverwarming wordt wél aangebracht. De
badkamer wordt opgeleverd zonder dekvloer en zonder draingoot. Toilet
wordt opgeleverd zonder dekvloer. Bij het laten vervallen van het
plafondspuitwerk (optie B201/B202/203) vervalt het plafondspuitwerk in het
toilet. Voor deze optie geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling.
Casco badkamer met basis leidingwerk:
Badkamer casco opleveren. Hierbij vervallen de wand- en vloertegels, het
volledige sanitair, kranen. De leidingen worden op de standaard positie
afgedopt en het elektra wordt op de basispositie afgemonteerd. De
kunststeen onderdorpel wordt los geleverd, het inbouwreservoir wordt niet
geleverd, plafondspuitwerk en vloerverwarming wordt wél aangebracht. De
badkamer wordt opgeleverd zonder dekvloer en zonder draingoot. Toilet
wordt opgeleverd zonder dekvloer. Bij het laten vervallen van het
plafondspuitwerk (optie B201/B202/203) vervalt het plafondspuitwerk in het
toilet. Voor deze optie geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling.
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S009

S010

Casco badkamer met basis leidingwerk:
Badkamer casco opleveren. Hierbij vervallen de wand- en vloertegels, het
volledige sanitair, kranen. De leidingen worden op de standaard positie
afgedopt en het elektra wordt op de basispositie afgemonteerd. De
kunststeen onderdorpel wordt los geleverd, het inbouwreservoir wordt niet
geleverd, plafondspuitwerk en vloerverwarming wordt wél aangebracht. De
badkamer wordt opgeleverd zonder dekvloer en zonder draingoot. Toilet
wordt opgeleverd zonder dekvloer. Bij het laten vervallen van het
plafondspuitwerk (optie B201/B202/203) vervalt het plafondspuitwerk in het
toilet. Voor deze optie geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling.
Casco badkamer met basis leidingwerk:
Badkamer casco opleveren. Hierbij vervallen de wand- en vloertegels, het
volledige sanitair, kranen. De leidingen worden op de standaard positie
afgedopt en het elektra wordt op de basispositie afgemonteerd. De
kunststeen onderdorpel wordt los geleverd, het inbouwreservoir wordt niet
geleverd, plafondspuitwerk en vloerverwarming wordt wél aangebracht. De
badkamer wordt opgeleverd zonder dekvloer en zonder draingoot. Toilet
wordt opgeleverd zonder dekvloer. Bij het laten vervallen van het
plafondspuitwerk (optie B201/B202/203) vervalt het plafondspuitwerk in het
toilet. Voor deze optie geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling.

V

-/- € 3.924

S

-/- € 3.365,-

Bij casco opleveringen geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling. Hiervoor wordt aan u een
melding minderwerk formulier toegezonden met de vraag deze getekend te retourneren aan Hurks. Na
ondertekening van dit formulier vindt de verrekening plaats.
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Tegelwerk
Na telefonische afspraak kunt u in de projectshowroom de tegels bekijken en uw keuze inzake de kleur
aangeven. Indien u dit wenst, kunt u afwijken van de basistegels en een andere keuze maken uit het
gehele assortiment van de projectshowroom. Eventuele meerkosten worden door deze
projectshowroom aan u geoffreerd. Indien u akkoord gaat met de offerte stuurt u deze getekend retour
aan de projectshowroom. Het meerwerk wordt door Hurks aan u gefactureerd. Over het meerwerk van
de tegels wordt 10% coördinatiekosten berekend t.b.v. Hurks.
De projectshowroom is:
Bouwpartner Sieben Roermond
Burghoffweg 26
6042 EX Roermond
0475 363434
www.siebenroermond.nl
Indien er voor de sluitingsdatum (deadline 3) geen keuze is gemaakt, worden de vloertegels
uitgevoerd in antraciet en de wandtegels in kleur wit glans.
Tegelwerk vervalt
Het is ook mogelijk om het tegelwerk bij een andere tegelleverancier te kopen en na oplevering in eigen
beheer te laten plaatsen. De prijs voor het tegelwerk inclusief arbeid wordt dan aan u verrekend. De
wanden worden onafgewerkt opgeleverd. De badkamer wordt opgeleverd zonder dekvloer. Het toilet
wordt opgeleverd zonder dekvloer. Het sanitair kan niet aangebracht worden in een onbetegelde ruimte
en komt dan eveneens te vervallen.
Bij casco opleveringen geldt een gelimiteerd garantie- en waarborgregeling. Hiervoor wordt aan u een
melding minderwerk formulier toegezonden met de vraag deze getekend te retourneren aan Hurks. Na
ondertekening van dit formulier vindt de verrekening plaats.
TEGELS

meer/
minderprijs
per stuk
incl. btw

Voor het gehele tegelwerk geldt deadline 3.
☐

T001

Basis wandtegels: 20 x 40cm liggend verwerkt, voegkleur zilvergrijs.
Kleur:
☐ wit glans
☐ wit mat
☐ donker grijs glans
☐ donker grijs matt
☐ “betonlook” mat
€ 0,Basis vloertegels: 30 x 30cm verwerkt in tegelverband, voegkleur zilvergrijs.
Kleur:
☐ Almond
☐ Antracite
☐ Basalt
☐ Grey

☐

T002

Het basis tegelwerk wijzigen middels bezoek aan project tegelshowroom:
Meerkosten t.b.v. tegels en arbeid worden door deze showroom geoffreerd.
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Bouwnummer:
Datum:

Handtekening voor akkoord:
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