
Project: Nieuwbouw 8 appartementen Boelekade 42-48 Gouda
Versie:

Bouwnr.: Telefoon: Mail:
Naam: - -

- -
Datum:

Prijs (per optie) Aantal:
incl. btw:

ntb

Deze optie kan alleen doorgevoerd worden indien technisch uitvoerbaar 

1.440,00€             

1.595,00€             

Deze opties kunnen alleen doorgevoerd worden indien technisch uitvoerbaar

-7.000,00€            

ntb
Keukencheck in basis a' € 10.000,-- incl. BTW incl. apparatuur en afwerking achterwand
Noot; Exclusief voor u bij BMN I Home Nieuwegein: 
Het verplaatsen van de bestaande keukenleidingen Water en Elektra is kosteloos 

ntb

ntb

ntb

65,00€                   
65,00€                   
65,00€                   

165,00€                 
185,00€                 
130,00€                 
130,00€                 
155,00€                 
160,00€                 
160,00€                 
160,00€                 

7029 65,00€                   
260,00€                 
295,00€                 
160,00€                 

7028 Loze leiding t.b.v. UTP aansluiting

7030 Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht op buitengevel 
Loze leiding diameter 16mm vergroten naar 19mm

7031 Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht op buitengevel 
7032 Voeding zonwering (prijs per aansluitpunt)

7025 Dubbele wandcontactdoos op 300 mm +vloer

7021 Schakelaar (wisselschakeling)
7022 Schakelaar (kruisschakeling)

7024 Enkele wandcontactdoos op 300 mm +vloer

7026 Loze leiding t.b.v. algemeen gebruik
7027 Loze leiding t.b.v. CAI aansluiting (centrale antenne)

7020 Extra aansluitpunten:

7023 Enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar / wandcontactdoos

7012 Verplaatsen wandcontactdoos
7013 Verplaatsen loze leiding

7011 Verplaatsen schakelaar

5320 Aanpassen keuze sanitair conform offerte sanitair leverancier

Deze opties kunnen na bezoek showroom uitgewerkt worden

7010 Verplaatsen van aansluitpunten binnen dezelfde ruimte:
70 Elektrische installatie - sluitingstermijn (2 werkweken voor aanvang werk)

bij aanschaf van de keuken voor de sluitingsdatum van de ruwbouw.

5310 Aanpassen keuze tegelwerk conform offerte tegel leverancier

4730 Aanpassen installatiewerk keuken conform overzicht E+W installatie 
na keuze bij keukenleverancier 

53 Badkamer en toilet indeling - sluitingstermijn (4 werkweken voor aanvang werk)
Deze opties kunnen na bezoek keukenleverancier uitgewerkt worden

een limitering van de woningborg garantie.

4710 Vervallen keuken incl. apparatuur (casco keuken)
Bij bovengenoemde casco afwerking worden alle aansluitpunten aan-

4720 Aanpassen keuken conform offerte keukenleverancier (BMN|HOME)

20 Ruwbouwopties installaties - sluitingstermijn (6 werkweken voor aanvang werk)

2020 Badkamer met ligbad, incl. aanpassen installaties

47 Keuken indeling - sluitingstermijn (4 werkweken voor aanvang werk)

gebracht op de standaard plaatsen. Voor de vervallen delen (casco) geldt

Kopersopties plan "Theaterzicht Gouda"

18-11-2020

-
-
-
-

 - aanpassen / verplaatsen binnendeurkozijnen

1010 Aanpassing indeling appartement;
 - aanpassen / verplaatsen binnenwanden

Optie nr: Omschrijving: Totaal
prijs:

10 Ruwbouwopties - sluitingstermijn (12 werkweken voor aanvang werk)

en tbv de niet dragende binnenwanden

2010 Keuken verplaatsen, incl. aanpassen installaties



155,00€                 
170,00€                 
195,00€                 

295,00€                 
375,00€                 
250,00€                 

ntb

Eventuele aanvullende afbouwopties worden tijdens kopersgesprek 

7040

7043 Bedraden loze leiding met UPT cat 6 bekabeling

Bedraden loze leidingen:
7041 Bedraden loze leiding met CAI bekabeling; excl. versterker
7042 Bedraden loze leiding met UTP cat 5 bekabeling

7052 Extra groep in de meterkast incl. wcd t.b.v. kookgroep
7051 Extra groep in de meterkast incl. dubbele wcd

Plaats:

Totaal meerwerk incl. 21% BTW -€                         

Naam: Handtekening voor akkoord:

90 Diverse afbouwopties (2 werkweken voor aanvang werk)
9010

7050 Extra groep in meterkast:

7053 Aardlekschakelaar in groepenkast t.b.v. 4 eindgroepen

Datum:

Individiuele afbouwopties opdrachtgever

individueel met de kopers afgestemd


