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Bouwkundige opties (B)Bouwkundige opties (B)Bouwkundige opties (B)Bouwkundige opties (B)01010101

BuitenschilBuitenschilBuitenschilBuitenschilB1B1B1B1
9.850,0001B1.44 .........Carport voorzijde (houten balklaag incl. dakbedekking)

Carport is opgebouwd uit een houten balklaag, welke voorzien wordt van
een dakbedekking. De carport is ongeisoleerd. Tevens is de Carport
zodanig ontworpen dat deze los staat van de woning.
Er is geen verlichting in voorzien.

8.650,0001B1.45 .........Overkapping tuinzijde middels houten balklaag en dakbedekking
De overkapping is opgebouwd uit een houten balklaag, welke voorzien
wordt van een dakbedekking. De overkapping is ongeisoleerd. Tevens is
de overkapping zodanig ontworpen dat deze los staat van de woning.
Er is geen verlichting, lichtstraat of lichtkoepel voorzien in deze aanbieding

150,0001B1I02 .........Mantelbuis door de fundering achterzijde woning
Het vervangen van de enkele deur in de achtergevel door dubbele deuren.
De pui bestaat uit vier elementen, verdeeld in dubbele deuren in het
midden met aan beide zijden een glasstrook. 

Wijzigen indelingWijzigen indelingWijzigen indelingWijzigen indelingB2B2B2B2
2.965,0001B2.20 .........Slaapkamer op begane grond vervallen - toegang badkamer verplaatsen

Laten vervallen wand tussen slaapkamer en woonkamer. Inclusief
verplaatsen deur badkamer naar de hal. Incl verplaatsen lichtschakelaars.

Deze optie is een voorbeeld van de mogelijkheden bij de
levensloopwoningen. Er zijn uiteraard veel meer - op maat gemaakte -
indelingen mogelijk. 
Bijvoorbeeld:
Vervallen wasmachine ruimte (wasmachine en droger opstelling in
badkamer of op 1e verdieping plaatsen).
Kasten wand keuken plaatsen ter plaatse van de wasruimte, zodat eiland
mogelijk is.
Trap verplaatsen, badkamer naar 1e verdieping verplaatsen, zodat grotere
woonkamer/keuken mogelijk is. 

Indelingen en wijzigingen van de levensloopwoningen zijn mogelijk en
bespreekbaar met de kopersbegeleider van het project. 

23.450,0001B2.21 .........Creëren van 2 extra ruimtes en badkamer op 1e verdieping.
Het plaatsen van wanden volgens tekening. Inclusief het plaatsen van 3
extra stalen deurkozijnen (2,31m1 hoog) en opdekdeuren.
Creëren van een badkamer inclusief standaard sanitair (toilet, wastafel en
douche) inclusief tegelwerk tot plafond. 
Inclusief plafondlichtpunten en schakelaars in alle ruimtes, inclusief
wandlichtpunt in badkamer boven wastafel en 3 dubbele wandcontact
dozen.
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Inclusief vloer verwarming met aparte thermostaat in alle drie de ruimtes. 

9.635,0001B2.22 .........Creëren van 2 extra ruimtes 1e verdieping.
Het plaatsen van wanden volgens tekening. Inclusief het plaatsen van 2
extra stalen deurkozijnen (2,31m1 hoog) en opdekdeuren.
Inclusief plafondlichtpunten en schakelaars in alle ruimtes en 3 dubbele
wandcontact dozen.
Inclusief vloer verwarming met aparte thermostaat in alle twee de ruimtes. 

GaragedeurenGaragedeurenGaragedeurenGaragedeurenB3B3B3B3
4.500,0001B3.02 .........Vergroten berging incl. extra deurkozijn

Het vergroten van de berging door middel van het betrekken van de
onderdoorloop bij de berging.
Bestaand deurkozijn van de berging wordt aan de achterzijde geplaatst in
de gevel en aan voorzijde van berging wordt een nieuw deurkozijn
geplaatst. Incl. het dit deel voorzien van een betonnenvloer.

Indelings-/afwerkings opties (A)Indelings-/afwerkings opties (A)Indelings-/afwerkings opties (A)Indelings-/afwerkings opties (A)03030303

BinnenmurenBinnenmurenBinnenmurenBinnenmurenA1A1A1A1
200,0003A1.01 .........Aanbrengen extra of uitbreiden binnenwand - 70 mm

Leveren en plaatsen van een extra binnenwand 70 mm dik
(verdiepingshoog) ten behoeve van bijvoorbeeld een inloopkast, zijkant
keuken of iets dergelijks. 

De prijs is per m1 verdiepingshoog. Indien er 1 zijkant niet aansluit op een
andere wand zal deze worden afgewerkt met een gibolat, welke in de
grondverf staat. Excl. aanpassingen elektra. 

Deze optie kan in overleg met de kopersbegeleider gekozen worden. 

240,0003A1.02 .........Aanbrengen extra of uitbreiden binnenwand - 100 mm
Het leveren en plaatsen van een extra binnenwand 100 mm dik
(verdiepingshoog), ten behoeve van bijvoorbeeld een inloopkast, zijkant
keuken of iets dergelijks. 

De prijs is per m1 verdiepingshoog. Indien er 1 zijkant niet aansluit op een
andere wand zal deze worden afgewerkt met een gibolat welke in de
grondverf staat.  Excl. aanpassingen elektra. 

Deze optie kan in overleg met de kopersbegeleider gekozen worden. 

60,0003A1.03 .........Verplaatsen binnenwand
Indelingswijziging - het verplaatsen van een binnenwand.  Tijdens het
gesprek met de kopersbegeleiding zal de nieuwe indeling bepaald en
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ingetekend worden. 

Verplaatsen van een binnenwand (verdiepingshoog), ten behoeve van
bijvoorbeeld vergroten / verkleinen slaapkamer. Prijs per stuk. 

Excl. aanpassing van een binnendeur, -kozijn en toebehoren. Excl. het
verplaatsen van het elektra. Excl. aanpassingen van de eventuele
vloerverwarming en het mechanische ventilatiesysteem, deze worden op
de nieuwe situatie aangepast en ingeregeld.
De teken- en berekenkosten zijn in de prijs verrekend. 

-100,0003A1.04 .........Vervallen binnenwand
Het laten vervallen van (een deel van) een binnenwand op de eerste
verdieping, zoals op de meer- en minderwerktekening is aangegeven, of
zoals in het gesprek met de kopersbegeleider gekozen kan worden.
Excl. aanpassing van een binnendeur, -kozijn en toebehoren. Excl. het
verplaatsen van het elektra. Excl. aanpassingen van de eventuele
vloerverwarming en het mechanische ventilatiesysteem, deze worden op
de nieuwe situatie aangepast en ingeregeld.
De teken- en berekenkosten zijn in de retourprijs verrekend.

Plafond afwerkingPlafond afwerkingPlafond afwerkingPlafond afwerkingA3A3A3A3
-4,5003A3.01 .........Vervallen spuitwerk plafond

Prijs per m2 plafond.
Let op: geen afwerking van het plafond. Kopers dienen zelf - na oplevering
- het plafond af te werken. 

VensterbankenVensterbankenVensterbankenVensterbankenA5A5A5A5
N.t.b.03A5.01 .........Vensterbanken uitvoeren in Bianco-C

340,0003A5.02 .........Vensterbanken uitvoeren in Hardsteen MI

340,0003A5.03 .........Vensterbanken uitvoeren in Grigio MI (grijs)

340,0003A5.04 .........Vensterbanken uitvoeren in Titano MI (lichtgrijs)

Verdiepingstrappen (V)Verdiepingstrappen (V)Verdiepingstrappen (V)Verdiepingstrappen (V)04040404

TrappenTrappenTrappenTrappenV1V1V1V1
N.t.b.01V1.00 .........Standaard trappen

6.041,0001V1.B04 .........Trappenkeuze via VIOS.nl

Deuren (D)Deuren (D)Deuren (D)Deuren (D)05050505

BinnendeurenBinnendeurenBinnendeurenBinnendeurenD1D1D1D1
N.t.b.Standaard binnendeuren en binnendeurgarnituur
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05D1.00 .........

N.t.b.05D1.01 .........Alternatieve binnendeur (via mijndeur.nl)

-50,0005D1.02 .........Vervallen binnendeur incl. garnituur
prijs per stuk

BinnendeurkozijnenBinnendeurkozijnenBinnendeurkozijnenBinnendeurkozijnenD2D2D2D2
-150,0005D2.02 .........Vervallen binnendeurkozijn incl. deur

prijs per stuk

575,0005D2.I01 .........Plaatsen standaard  binnendeurkozijn incl. deur

Binnendeurkozijn + binnendeurBinnendeurkozijn + binnendeurBinnendeurkozijn + binnendeurBinnendeurkozijn + binnendeurD3D3D3D3
60,0005D3.01 .........Verplaatsen binnendeur en -kozijn

prijs per stuk

60,0005D3.03 .........Wijzigen draairichting binnendeur, excl. wijzigen elektra
prijs per stuk

E-Installatiewerken (E)E-Installatiewerken (E)E-Installatiewerken (E)E-Installatiewerken (E)07070707

WCDWCDWCDWCDE1E1E1E1
80,0007E1.02 .........Het verplaatsen van electra-punt

155,0007E1.03 .........Aanbrengen van een extra enkele WCD op bestaande groep

170,0007E1.04 .........Aanbrengen van een extra dubbele WCD op bestaande groep

265,0007E1.05 .........Aanbrengen extra enkele WCD op aparte groep tbv wasdroger

75,0007E1.06 .........Aanbrengen van een extra enkele WCD op bestaande schakelaar

180,0007E1.09 .........Enkele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos

235,0007E1.10 .........Dubbele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos

145,0007E1.13 .........Aansluitpunt tbv zonwering

Loze leidingenLoze leidingenLoze leidingenLoze leidingenE2E2E2E2
145,0007E2.02 .........Extra loze leiding

195,0007E2.03 .........Bedraden en afmonteren standaard loze leiding UTP (data)

385,0007E2.04 .........Bedraden en afmonteren extra leiding met UTP (data).
In de woonkamer zit standaard bedrade leiding met UTP (data).
In de hoofdslaapkamer zit standaard een loze leiding. Deze is door middel
van deze optie te bedraden en afmonteren met UTP (data).

225,0007E2.17 .........Loze leiding bedraden met wandcontactdoos op aparte groep
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SchakelaarsSchakelaarsSchakelaarsSchakelaarsE3E3E3E3
85,0007E3.01 .........Aanbrengen extra (wissel) schakelaar op bestaand lichtpunt.

GroepenkastGroepenkastGroepenkastGroepenkastE4E4E4E4
275,0007E4.02 .........Aanp. van de meterkast door het toevoegen van extra aardlekschakelaar

PlafondlichtpuntenPlafondlichtpuntenPlafondlichtpuntenPlafondlichtpuntenE5E5E5E5
80,0007E5.01 .........Het verplaatsen van een plafondlichtpunt

215,0007E5.02 .........Aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar

170,0007E5.03 .........Aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

CV - Installatie opties (C)CV - Installatie opties (C)CV - Installatie opties (C)CV - Installatie opties (C)08080808

WarmtepompWarmtepompWarmtepompWarmtepompC2C2C2C2
3.125,0008C2.01 .........Extra boiler warmwater van 120 l naast standaard warmtepomp

W-Installatiewerken (W)W-Installatiewerken (W)W-Installatiewerken (W)W-Installatiewerken (W)09090909

AfvoerAfvoerAfvoerAfvoerW1W1W1W1
55,0009W1.01 .........Extra afvoer t.b.v. was(condens)droger nabij aansluiting wasmachine

WaterleidingWaterleidingWaterleidingWaterleidingW2W2W2W2
495,0009W2.03 .........Vorstvrije buitenkraan t.p.v. achtergevel

425,0009W2.04 .........Vorstvrije buitenkraan t.p.v. voorgevel

2.600,0009W5.01 .........Waterontharder 2-4 personen

2.850,0009W5.02 .........Waterontharder 3-5 personen

Keukens (K)Keukens (K)Keukens (K)Keukens (K)10101010

KeukenKeukenKeukenKeukenK1K1K1K1
Standaard10K1.01 .........Standaard indeling afgedopte installaties t.b.v. keuken

N.t.b.10K1.02 .........Keukeninrichting conform voorgestelde showroom

Showroom10K1.03 .........Keukeninrichting externe partij.
Keuken via externe partij.
Installaties volgens keukentekening.

Indien u een keuken koopt bij een externe partij ontvangen wij graag voor
de sluitingsdatum een goed gemaatvoerde tekening (geen schets) met
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daarop de installaties ingetekend. Ook ontvangen we graag een overzicht
van de aansluitwaardes van uw apparatuur. Aan de hand van deze
informatie ontvangt u een overzicht van de kosten om de
keukenaansluitpunten aan te passen naar uw wensen. 

Keuken plaatsen na oplevering appartement. 

160,0010K1.04 .........Afgedopte aansluiting van vaatwasser

150,0010K1.05 .........Verplaatsen aan- en afvoer ten behoeve van gootsteen op de wand.
Prijs per stuk. 

Deze optie kan in overleg met de kopersbegeleiding gekozen worden. 

380,0010K1.06 .........Verplaatsen aan- en afvoer ten behoeve van gootsteen in eiland.
Prijs per stuk. 

Deze optie kan in overleg met de kopersbegeleiding gekozen worden. 

90,0010K1.10 .........Het verplaatsen van een electra-punt in de keuken.
Te verplaatsen elektra punten:
Wandcontactdozen, schakelaars en loze leidingen.

190,0010K1.11 .........Aanbrengen van een extra enkele WCD op bestaande groep in de keuken.

205,0010K1.12 .........Aanbrengen van een extra dubbele WCD op bestaande groep in de keuken.

305,0010K1.13 .........Aanbrengen van een extra enkele WCD op aparte groep tbv apparatuur.

95,0010K1.14 .........Extra enkele WCD op bestaande schakelaar tbv verlichting.
Deze optie kan in overleg met de kopersbegeleider gekozen worden. 

140,0010K1.15 .........Loze leiding bedraden met wandcontactdoos op aparte groep vaatwasser.

115,0010K2.01 .........Zone zonder vloerverwarming - zie tekening.
Onder keukenblok - aanpassen ten opzichte van de standaard zone.

Tegelwerk (T)Tegelwerk (T)Tegelwerk (T)Tegelwerk (T)11111111

TegelwerkTegelwerkTegelwerkTegelwerkT1T1T1T1
Standaard11T1.01 .........Standaard tegelwerk.

In de prijs van de woning is een basispakket tegelwerk opgenomen. In het
basispakket zitten 3 standaard vloertegels (3 kleuren) en 2 standaard
wandtegels (glanzend wit of mat wit). U kunt een keuze maken uit een
van deze standaard tegels via de showroom van onze projectleverancier.

Showroom: volgt

Standaard worden er 15x20 cm wandtegels aangebracht tot een hoogte
van 1200mm in de toiletruimte. En standaard worden er 15x20 cm
wandtegels aangebracht tot plafondhoogte in de badkamer.
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Standaard worden er 15x15 cm vloertegels aangebracht in de douchehoek
(i.v.m. het tegelen rondom de doucheput) en in de rest van de badkamer
worden 30x30 vloertegels aangebracht. 

Showroom11T1.02 .........Alternatieve keuze tegelwerk.
In het basispakket zitten 3 standaard vloertegels (3 kleuren) en 2
standaard wandtegels (glanzend wit of mat wit). U kunt een keuze maken
uit een van deze standaard tegels of alternatieve tegels via de showroom
van onze projectleverancier.

Showroom: volgt

U kunt tot en met de sluitingsdatum een keuze maken voor het sanitair.
Voordat u een afspraak kunt maken in de tegelshowroom, moet u eerst
uw keuze hebben door gegeven met betrekking tot de indeling van de
badkamer. Indien u extra wandjes kiest in de badkamer, dan moet de
tegelshowroom hiervan op de hoogte zijn. 

Het standaard tegelwerk is onderdeel van de leveringsomvang. Indien je
andere tegels kiest zal dit worden verwerkt in een offerte voor het
tegelwerk. 

Wanneer je via het sanitair kiest voor een drain in de douche dan kan er
gekozen worden voor grotere tegels in de douchehoek. Bij het handhaven
van de standaard doucheput kunnen er geen grotere vloertegels dan
15x15 cm gekozen worden in verband met het op afschot tegelen in de
douchehoek. 

Sanitair (S)Sanitair (S)Sanitair (S)Sanitair (S)12121212

SanitairSanitairSanitairSanitairS1S1S1S1
Standaard12S1.01 .........Standaard sanitair in toiletruimte en badkamer.

Standaard is de woning voorzien van een basispakket sanitair. 

Toilet:
Toilet met inbouwreservoir voorzien van een witte drukplaat en witte
closetzitting.
Fontein met kraangat voorzien van chromen kraan en witte kunststof sifon
met muurbuis.

Badkamer:
Wastafel met kraangat voorzien van chromen kraan en witte kunststof
sifon met muurbuis.
Douche vloerput van 15x15 cm met glijstangset en thermostaatkraan.
Elektrische handdoekradiator van ca. 50x119 cm.

Offerte12S1.02 .........Alternatieve keuze sanitair via showroom
Sanitairshowroom volgt

Prijzen inclusief 21% BTW Page 8

Paraaf:  ....................

19 december 2022Datum



Werknummer : 23001
Zwaluwpad te Hardinxveld-Giessendam:Projectomschrijving

CodeCodeCodeCode Omschrijving Omschrijving Omschrijving Omschrijving KeuzeKeuzeKeuzeKeuze AantalAantalAantalAantal

KoperskeuzelijstKoperskeuzelijstKoperskeuzelijstKoperskeuzelijst

DeadlineDeadlineDeadlineDeadlinePrijsPrijsPrijsPrijs

Svalan:Bouwtype

-1.900,0012ST.03B2 .........Vervallen sanitair en tegelwerk in de badkamer - 2^1 en levensloop
Casco opleveren badkamer -  tweekapper en levensloopwoning. 

Het laten vervalen van het wand- en vloertegelwerk incl. het laten
vervallen van het standaard sanitair.
Aansluitpunten worden op de standaard positie aangebracht.
Vloerverwarming zal worden aangebracht in de dekvloer. Douche hoek
sparen, zodat deze na oplevering op afschot betegeld kan worden.
Elektrische radiator zal wel geplaatst worden ivm de garantie op de
ruimtetemperatuur.

Met het casco opleveren van de badkamer vervalt op dit onderdeel de
woningborggarantie

-525,0012ST.03T .........Vervallen sanitair en tegelwerk in de in toiletruimte
Casco opleveren toiletruimte

Het laten vervalen van het wand- en vloertegelwerk incl. het laten
vervallen van het standaard sanitair.
Aansluitpunten worden op de standaard positie aangebracht.

Met het casco opleveren van de toiletruimte vervalt op dit onderdeel de
woningborggarantie.

PV-panelen (PV)PV-panelen (PV)PV-panelen (PV)PV-panelen (PV)14141414

PV panelen (vermogen n.t.b.)PV panelen (vermogen n.t.b.)PV panelen (vermogen n.t.b.)PV panelen (vermogen n.t.b.)PV1PV1PV1PV1
4.950,0014PV1.01 .........PV panelen blok 6 stuks leveren/aanbrengen incl aanpassing omvormer

8.950,0014PV1.02 .........PV panelen blok 12 stuks leveren/aanbrengen incl aanpassing omvormer

Prijzen inclusief 21% BTW Page 9

Paraaf:  ....................

19 december 2022Datum



#

OPTIETEKENING

Type: Levensloopbestendig
Tekeningnummer: VKO 22
Datum: 5 december 2022

CARPORT

Mathilde
tekstvak
01B1.44

Mathilde
tekstvak

Mathilde
tekstvak



#

OPTIETEKENING

Type: Levensloopbestendig
Tekeningnummer: VKO 23
Datum: 5 december 2022

OVERKAPPING LAMELLEN

Mathilde
tekstvak
01B1.45



OPTIETEKENING

Type: Levensloopbestendig
Tekeningnummer: VKO 19
Datum: 5 december 2022

M

L

L

O

K

M

N

N

K

O

BADKAMER

Mathilde
tekstvak
01B2.21



OPTIETEKENING

Type: Levensloopbestendig
Tekeningnummer: VKO 20
Datum: 5 december 2022

K

M

L

L

O

K

M

K

O

INDELING VERDIEPING

Mathilde
tekstvak
01B2.22



OPTIETEKENING

Type: Levensloopbestendig
Tekeningnummer: VKO 18
Datum: 5 december 2022

data

H

H

WOONKAMER UITBREIDING

Mathilde
tekstvak
01B2.20



OPTIETEKENING

Type: Levensloopbestendig
Tekeningnummer: VKO 21
Datum: 5 december 2022

#

VERGROTEN BERGING

Mathilde
tekstvak
01B3.02


