
Werk:

Werknaam:

2205

96 Woningen fase 3 Dames van Vroondaal

Bouwnummer: 16

Woningtype: Type B 6000P herenhuizen

Opdrachtbevestiging 

Kopers: De heer F.L. Henny en mevrouw S. Henny-Martisova

Toscaninistraat 138

2551 LZ  'S-GRAVENHAGE

Makelaarsopties

110 Geen keuze KAO opties/ Makelaarsopties Geen keuzes 1,00

Indien u geen makelaarsopties kiest kunt u d.m.v. deze optie dit onderdeel 

afsluiten.

29 X GEEN extra zonnepanelen Geen keuzes 1,00

Indien u geen extra zonnepanelen kiest kunt u d.m.v. deze optie dit 

onderdeel afsluiten.

Sanitair

53.0412-16 Sanitair conform digitale offerte UHUW € 1.330,14 1,00 off

Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de 

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

technische en bouwkundige wijzigingen opgenomen.

Sanitair conform offerte UHUW d.d. 30-09-2022

Tekeningen d.d. : 30-09-2022

Referentienummer : 3559-1

Loodgieter

50.6002 Buitenkraan met gevelkom achtergevel € 575,00 1,00 st.

Het aanbrengen van een afsluitbaar buitentappunt (kraan met gevelkom) 

op een nader te bepalen positie in de gevel spouwmuur.

NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm 

+MV (maaiveld) aangebracht.

50.6051 Extra wastafelaansluiting op zolder TR € 1.150,00 1,00 st.

Er wordt op de zolderverdieping in de Technische Ruimte een extra 

aansluitpunt t.b.v. een wastafel aangebracht (afvoer en een koud- en warm 

waterleiding afgedopt). 

Deze opgave is exclusief het leveren en monteren van een wastafel en 

elektra voorzieningen.

NB: geen garantie op wachttijd warm water!

50.7304 Vergroten warmwater buffervat van 200 naar 240 liter € 445,00 1,00 st.

Het vergroten van het standaard buffervat voor warmwater van 200L naar 

240L
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Elektra

70.0002 Extra dubbele WCD op bestaande groep € 225,00 1,00 st.

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op 

een bestaande groep, conform de standaardhoogte genoemd in de 

technische omschrijving, tenzij anders op tekening aangegeven.

De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op 

tekening.

- Woonkamer

70.0011 Extra loze leiding vanuit meterkast € 300,00 2,00 st.

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast.

De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 19 

mm.

De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op 

tekening.

- Woonkamer

- Techniek ruimte

70.0011.B Extra loze leiding op buitengevel € 180,00 1,00 st.

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast naar 

een locatie op de buitengevel. De loze leiding is voorzien van een controle 

draad en is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 19 mm.

De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op 

tekening.

Positie is definitief na goedkeuring van installateur.

- Achtergevel

70.0011.T Loze leiding 50 mm voor (flatscreen) TV € 335,00 1,00 st.

Loze leiding van 50 mm in wand t.b.v. flatscreen TV (voor doorvoeren 

bekabeling van mediabox / DVD / Computer). Alleen mogelijk op zachte 

wand.

Graag gewenste locatie, inclusief 2 hoogtes aangeven van de buis 

(begin-eind).

- Woonkamer, 1250+
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70.0045 Extra loze leiding tbv na oplevering aan te brengen zonwering € 180,00 1,00 st.

Extra loze leiding ten behoeve van na oplevering aan te brengen zonwering. 

Deze optie is ten behoeven van screens.

Deze optie is niet mogelijk bij kozijnen van eventueel standaard of gekozen 

dakkappellen.

De loze leiding zit in de bovenhoek van het kozijn en kan bedraad worden 

vanuit een centraaldoos van ntb aansluitende ruimte. De loze leiding is 

voorzien van een controle draad.

NB: Het toepassen van knikarm schermen wordt afgeraden. De gevels 

(metselwerk, verankering) waaraan deze zou moeten worden bevestigd zijn 

niet bedacht op een dergelijk scherm. De toepassings mogelijkheid is 

afhankelijk van gebruikte materialen en omstandigheden (gewicht, 

windkracht, ed). Het eventueel aanbrengen van een knikarm scherm is 

daarom voor eigen risico.

- Achtergevel

Diversen

80.0002 Dichte trap van 1e naar 2e verdieping € 450,00 1,00

De open standaard trap voorzien van stootboorden zodat er een dichte trap 

ontstaat. De stootboorden worden niet nader afgewerkt.

I.870.16 Extra inblaas punt (ventilatie) in onbenoemde ruimte € 585,00 1,00 st.

Een extra inblaas punt (ventilatie) wordt in onbenoemde ruimte 

aangebracht en aangesloten op het systeem, zie tekening voor positie.

NB: Exacte locatie n.t.b. door installateur

 5.755,14€Totaal incl. BTW
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