
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 appartementen Poeldijk Dorp  

 

 

Koperskeuzelijst d.d. 30 augustus 2018 

 

Sluitingsdatum: nader te bepalen 



 

 



 

 

Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

00 UITBREIDING 

0040-5-06 Wandcloset in de badruimte per st. € 2.165,00 

* het leveren en aanbrengen van een basis wandcloset in de badruimte 
* inclusief integelen van het reservoir 

3040-0-19 Samenvoegen woonkamer en aangrenzende slaapkamer per st. € n.t.b. 

* vervallen lichte scheidingswand tussen de woonkamer en slaapkamer 
* evt. aanwezige wcd/loze leiding wordt verplaatst 
* 1 deurkozijn met deur vervalt 
* 1 schakelaar komt te vervallen 
* 1 schakelaar wordt als dubbele schakelaar uitgevoerd 
* plafondlichtpunt wordt niet verplaatst 
 
N.B.: 
* deze optie is op aanvraag en niet bij alle appartementen mogelijk 
* de meerprijs is mede afhankelijk van het aantal electrapunten dat verplaatst 
wordt 

3040-0-20 Samenvoegen slaapkamers per st. € n.t.b. 

* vervallen lichte scheidingswand tussen 2 slaapkamers 
* evt. aanwezige wcd/loze leiding wordt verplaatst 
* 1 deurkozijn met deur vervalt 
* 1 schakelaar komt te vervallen 
* 1 schakelaar wordt als dubbele schakelaar uitgevoerd 
* plafondlichtpunt wordt niet verplaatst 
 
N.B.: 
* deze optie is op aanvraag en niet bij alle appartementen mogelijk 
* de meerprijs is mede afhankelijk van het aantal electrapunten dat verplaatst 
wordtDeze optie is niet bij alle appartementen mogelijk; dit is afhankelijk van de 
basis plattegrond. 

3040-0-21 Lichte scheidingswand verplaatsen per st. € n.t.b. 

* lichte scheidingswand verplaatsen 
* evt. aanwezige wcd en loze leiding worden meeverplaatst 
* plafondlichtpunt wordt niet verplaatst 
 
N.B.: 
* deze optie is op aanvraag en niet bij alle appartementen mogelijk 
* de meerprijs is mede afhankelijk van het aantal electrapunten dat verplaatst 
wordt 

3040-0-24 Verplaatsen binnendeur en -kozijn per st. € 300,00 

* verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn met deur  
* naar een andere lichte scheidingswand in dezelfde ruimte 
* schakelaar wordt verplaatst 
 
N.B.: 
* deze optie is op aanvraag en niet bij alle appartementen mogelijk 
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Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 
 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

3040-0-25 Wijziging draairichting binnendeur en -kozijn per st. € 300,00 

* wijzigen van de draairichting 
* schakelaar wordt verplaatst 
 
N.B.: 
* deze optie is op aanvraag 

3040-0-26 Inloopkast in een slaapkamer per st. € n.t.b. 

* het plaatsen van een lichte scheidingwand tot aan het plafond  
* extra wandlichtpunt met schakelaar 
 
N.B.: 
De meerprijs is afhankelijk van de afmeting en positie van de wand en is op 
aanvraag. 

70 INSTALLATIES 

7051-1-03 Buitenwandcontactdoos achtergevel per st. € 250,00 

* dubbele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos 
* ca. 350 mm boven de balkonvloer 
* onder het standaard buitenlichtpunt 

7051-2-17 Keukeninstallatie aanpassen € n.t.b. 

De standaard technische installatie van de mogelijke keukenopstelling bestaat uit 
onderdelen zoals aangegeven in de ruimte afwerkstaat bij de technische 
omschrijving en kan per type appartement verschillen.  
 
Desgewenst kunt u de basis keukeninstallatie laten aanpassen en/of uitbreiden. 
We kunnen hiervoor een offerte opmaken. Dit is echter alleen mogelijk door 
middel van een gemaatvoerde tekening van de keukeninstallatie van uw 
keukenleverancier.  Onduidelijk gemaatvoerde tekeningen kunnen we niet in 
behandeling nemen. 
In onze offerte zal ook een bedrag van € 250,= aan coördinatie en tekenkosten 
worden meegenomen. 
 
Ook de aanpassing aan de keukeninstallatie zullen in een vroeg stadium bij ons 
bekend moeten zijn. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren. 

    

7051-2-26 Loze leiding in de keuken per st. € 185,00 

* loze leiding (19mm) vanuit de meterkast eindigend in een inbouwdoos 
* alleen mogelijk op een lichte scheidingswand 
* hoogte ca. 100 mm vanaf de vloer 
 
N.B.: 
* loze leiding is voorzien van een controledraad ter controle 
* controledraad niet geschikt om bedrading aan vast te maken 
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Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 
 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

7051-2-27 Wandcontactdoos/aparte groep in de keuken per st. € 330,00 

* enkele wandcontactdoos in de keuken 
* verticaal geplaatst 
* aangesloten op een aparte groep in de meterkast 
* hoogte ca. 100mm vanaf de vloer 
 
N.B.: 
Op deze wcd kan bijvoorbeend een oven (voor bnr.s 16-23)), 
inbouwkoffiemachine of stoomoven worden aangesloten. 

7051-2-28 Bedraden loze leiding keuken op aparte groep t.b.v. quooker per st. € 200,00 

* bestaande loze leiding bedraden en afmonteren als enkele wandcontactdoos  
* aangesloten op een aparte groep in de meterkast 

7051-2-29 Bedraden loze leiding keuken op aparte groep t.b.v. vaatwasser per st. € 200,00 

Deze optie is alleen voor bnrs. 16 t/m 23: 
* bestaande loze leiding bedraden en afmonteren als enkele wandcontactdoos  
* aangesloten op een aparte groep in de meterkast 

7051-2-30 Extra aardlekschakelaar in de meterkast per st. € n.t.b. 

De aannemer behoudt het recht om, indien uit opgave installateur blijkt dat een 
extra aardlekschakelaar, hoofdschakelaar en/of andere groepenkast benodigd is, 
zullen de kosten achteraf tot 3 maanden voor oplevering in rekening worden 
gebracht. 

7051-2-32 Extra wandcontactdoos/bestaande groep per st. € 225,00 

* dubbele wandcontactdoos (compact) in een (verblijfs)ruimte 
* verticaal geplaatst 
* aangesloten op een bestaande groep in de meterkast 
* alleen mogelijk op een lichte scheidingswand 
* hoogte ca. 300mm vanaf de vloer 
 
N.B.: 
Deze optie is niet van toepassing in de berging van het appartement op de 
begane grond. 

7051-2-41 Loze leiding in een (verblijfs)ruimte per st. € 185,00 

* loze leiding (19mm) vanuit de meterkast eindigend in een inbouwdoos 
* alleen mogelijk op een lichte scheidingswand 
* hoogte ca. 300 mm vanaf de vloer 
 
N.B.: 
* loze leiding is voorzien van een controledraad ter controle 
* controledraad niet geschikt om bedrading aan vast te maken 
* deze optie is niet van toepassing in de berging van het appartement op de 
begane grond. 
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Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 
 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

7051-2-49 Wandcontactdoos/aparte groep t.b.v. condensdrogeraansluiting per st. € 330,00 

* enkele wandcontactdoos naast de wasmachineaansluiting 
* aangesloten op een aparte groep in de meterkast 
 
 
N.B.: 
De wasmachine en condensdroger kunnen gelijktijdig worden gebruikt. 

7051-2-54 Vloercontactdoos per st. € 395,00 

* dubbele vloercontactdoos in de dekvloer van de woonkamer 
* aangesloten op een bestaande groep 
* plaats conform uw gemaatvoerde tekening 

7051-2-56 Verplaatsen plafondlichtpunt in de keuken per st. € 200,00 

* verplaatsen van het standaard plafondlichtpunt in de keuken t.b.v. aansluiting 
motorloze afzuigkap boven een kookeiland. 

7051-2-59 Wandlichtpunt op aparte schakelaar per st. € 295,00 

* wandlichtpunt 
* aangesloten op een aparte schakelaar 
* op een lichte scheidingswand 
* hoogte ca. 2000mm 

40 BINNENAFWERKING 

0040-4-01 Binnendeur: type L-10 - 4x dicht paneel per st. € 295,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatig afgelakt 
* 4x dicht paneel 
* verrekening t.o.v. standaard opdek 

0040-4-02 Binnendeur: type L-11 - 4x glas transparant per st. € 375,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 4x glas transparant 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 
* glasdeur hal/woonkamerdeur basis voor de bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 

0040-4-03 Binnendeur: type L-12 - 4x glas mat per st. € 375,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 4x glas mat 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 
* glasdeur hal/woonkamer basis voor de bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 
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Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 
 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

0040-4-04 Binnendeur: type G-1 - 4x ingefreesde rechthoeken per st. € 215,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 4x ingefreesde rechthoeken 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 

0040-4-05 Binnendeur: type L-13 - glas transparant, 3x paneel per st. € 375,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 1x glas transparant; 3x paneel 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 
* glasdeur hal/woonkamer basis voor de bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 

0040-4-06 Binnendeur: type L-60 - 2x dicht paneel per st. € 295,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 2x dicht paneel 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 

0040-4-07 Binnendeur: type L-61 - 2x glas transparant per st. € 375,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 2x glas transparant 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 
* glasdeur hal/woonkamer basis voor de bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 

0040-4-08 Binnendeur: type L-62 - 2x glas mat per st. € 375,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 2x glas mat 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 
* glasdeur hal/woonkamer basis voor de bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 

0040-4-09 Binnendeur: type G-6 - 2x  ingefreesde vertikale rechthoeken per st. € 215,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 2x ingefreesde rechthoeken 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 

0040-4-10 Binnendeur: type L-70 - 3x dicht paneel per st. € 295,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 3x dicht paneel 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 
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Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 
 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

0040-4-11 Binnendeur: type L-71 - 3x glas transparant per st. € 375,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 3x glas transparant 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 
* glasdeur hal/woonkamer basis voor de bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 

0040-4-12 Binnendeur: type L-72 - 3x glas mat per st. € 375,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 3x glas mat 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 
* glasdeur hal/woonkamer basis voor de bnrs. 1-11, 15, 24-29, 33-41 

0040-4-13 Binnendeur: type G-7 - 3x  ingefreesde rechthoeken per st. € 215,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 3x ingefreesde rechthoeken 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 

0040-4-14 Binnendeur: type G-25 - 2x vertikaal ingefreesde lijnen per st. € 215,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 2x ingefreesde verticale lijnen 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 

0040-4-15 Binnendeur: type G-41 - 4x horizontaal ingefreesde lijnen per st. € 215,00 

* opdekdeur 
* fabrieksmatige afgelakt 
* 4x horizontaal ingefreesde lijnen 
* verrekening t.o.v. standaard opdekdeur 

0040-4-41 Moderne glaslat (basis) per st. € 0,00 

* moderne glaslat bij een optioneel gekozen binnendeur met kader of glasvlak 

0040-4-42 Klassieke glaslat per st. € 0,00 

* klassieke glaslat bij een optioneel gekozen binnendeur met kader of glasvlak 

0040-4-43 Binnendeurbeslag: Hoppe Marseille aluminium per deur € 35,00 

* uitgevoerd in aluminium 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 
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Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 
 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

0040-4-44 Binnendeurbeslag: Hoppe Marseille RVS per deur € 40,00 

* uitgevoerd in RVS 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 

0040-4-45 Binnendeurbeslag: Hoppe Stockholm aluminium per deur. € 35,00 

* uitgevoerd in aluminium 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 

0040-4-46 Binnendeurbeslag: Hoppe Stockholm RVS per deur € 40,00 

* uitgevoerd in RVS 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 

0040-4-47 Binnendeurbeslag:  Hoppe Vitoria aluminium per deur € 35,00 

* uitgevoerd in aluminium 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 

0040-4-48 Binnendeurbeslag:  Hoppe Amsterdam RVS per deur € 40,00 

* uitgevoerd in RVS 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 

0040-4-49 Binnendeurbeslag: Phobos per deur € 50,00 

* uitgevoerd in mat zwart 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 

0040-4-50 Binnendeurbeslag: Ton 400 nikkel/Ebben per deur € 110,00 

* uitgevoerd in nikkel/Ebben 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 

0040-4-51 Binnendeurbeslag: Marloes nikkel/Ebben per deur € 110,00 

* uitgevoerd in nikkel/Ebben 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 
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Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 
 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

0040-4-52 Binnendeurbeslag: Hera zwart mat per deur € 50,00 

* uitgevoerd in mat zwart 
* krukstellen bij alle binnendeuren 
* sleutelrozet voor de meterkastdeur 
* verrekening t.o.v. standaard beslag 

0040-4-70 Bovenlichten vervallen boven de binnendeurkozijnen 

(niet van toepassing bij bnrs. 16-23) 
per st. € 175,00 

* vervallen standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht 
* stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht 
* plaatsen latei boven het deurkozijn 
* wand loopt boven het deurkozijn door 
* eventuele krimp- en spanningsscheuren in de wand kunnen we niet uitsluiten 
 
N.B. 
* deze optie alleen mogelijk voor gehele appartement 
* totaalprijs afhankelijk van het aantal binnendeuren in het appartement 

0040-5-01 Sanitair en tegelwerk per st. € n.t.b. 

Sanitair en tegelwerk in de toilet en badruimte(n) conform de 
opdrachtbevestiging van (digitale) showroom d.d. ................ 

0040-5-47 Toiletruimte: casco (bnrs. 16-23) per ruimte € -585,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk en dorpel vervalt 
* de dekvloer wordt aangebracht 
* installatie op de standaard plaats  
* plafondspuitwerk wel aanbrengen 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hierbij van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen. 

0040-5-48 Toiletruimte: casco (bnrs. 12,13,14,30,31,32) per ruimte € -700,00 

* sanitair, tegelwerk en dorpel vervalt 
* de dekvloer wordt aangebracht 
* installatie op de standaard plaats  
* plafondspuitwerk wel aanbrengen 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hierbij van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen. 

0040-5-49 Toiletruimte: casco (bnrs. 1-4, 6-11, 15, 24-28, 33-35, 39, 40) per ruimte € -825,00 

* sanitair, tegelwerk en dorpel vervalt 
* de dekvloer wordt aangebracht 
* installatie op de standaard plaats  
* plafondspuitwerk wel aanbrengen 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hierbij van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen. 
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Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

0040-6-03 Badruimte: casco (bnrs. 16-23) per ruimte € -1.090,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-6-04 Badruimte: casco  (bnrs. 12,13,14,30,31,32) per ruimte € -1.700,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-6-05 Badruimte: casco (bnrs. 1-4, 6-11, 15, 24-28, 33-35, 39, 40) per ruimte € -1.635,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-6-06 Badruimte: casco (bnrs. 5, 29, 37, 38) per ruimte € -2.660,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 
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Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

0040-6-07 Badruimte: casco (bnrs. 36, 38, 41) per ruimte € -3.025,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-6-08 Badruimte-2: casco (bnrs. 10, 11, 28, 34) per ruimte € -1.515,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht       
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-6-09 Badruimte-2: casco (bnr. 5) per ruimte € -2.015,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht        
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-6-10 Badruimte-2: casco (bnr. 29) per ruimte € -1.525,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht        
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 
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Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

0040-6-11 Badruimte-2: casco (bnr. 36) per ruimte € -1.800,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht        
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-6-12 Badruimte-2: casco (bnr. 37) per ruimte € -1.275,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt aangebracht        
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-6-13 Badruimte-2: casco (bnr. 38) per ruimte € -1.100,00 

* sanitair, tegelwerk, wandspuitwerk, dorpel en dekvloer vervalt 
* de basis installatie afgedopt bij de leidingkoker of in een hoek van de badruimte 
* vloerverwarmingsslangen worden niet geplaatst; wel opgerold geleverd 
* aparte groep op de vloerverwarmingsunit voor de badruimte 
* plafondspuitwerk wordt aangebracht  
* de elektrische handdoekradiator wordt  
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn van toepassing en u dient de 
'melding minderwerk'van Woningborg te ondertekenen 

0040-8-28 Toiletruimte wandtegels 20x25cm doortegelen (bnrs. 16-23) per ruimte € 225,00 

* standaard wandtegels 20x25cm 
* liggend verwerkt 
* doortegelen tot aan het plafond 
* wandspuitwerk vervalt 
* wit glanzend of wit mat 

0040-8-29 Toiletruimte vloertegels 45x45cm (bnrs. 16-23) per ruimte € 45,00 

* Mosa Terra Maestricht  
* 45x45cm 
* antraciet/koelzwart/ midden koelgrijs of grijsbruin 
* standaard vloertegels zijn verrekend 
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0040-8-31 Integelen reservoir wandcloset met vloertegels (bnrs. 16-23) per st. € 195,00 

* type en kleur vloertegels conform overige in de toiletruimte 

0040-8-35 Badruimte vloertegels 45x45cm (bnrs. 16-23) per ruimte € 195,00 

* Mosa Terra Maestricht  
* 45x45cm 
* antraciet/koelzwart/ midden koelgrijs of grijsbruin 
* standaard vloertegels zijn verrekend 
* t.p.v. douchehoek 15x15cm 

0040-8-40 Badruimte vloertegels 60x60cm (bnrs. 16-23) per ruimte € 480,00 

* Mosa Terra Maestricht  
* 60x60 cm 
* antraciet/koelzwart/ midden koelgrijs of grijsbruin 
* standaard vloertegels zijn verrekend 
* t.p.v. douchehoek 15x15cm 

0040-8-46 Toiletruimte wandtegels 25x40cm (bnrs. 16-23) per ruimte € 425,00 

* wandtegels 20x40cm 
* liggend verwerkt 
* doortegelen tot aan het plafond 
* wandspuitwerk vervalt 
* wit glanzend of wit mat 
* standaard tegelwerk is hierbij verrekend 

0040-8-52 Toiletruimte wandtegels 60x30cm (bnrs. 16-23) per ruimte € 685,00 

* wandtegels 30x60cm 
* liggend verwerkt 
* doortegelen tot aan het plafond 
* wandspuitwerk vervalt 
* wit glanzend of wit mat 
* standaard tegelwerk is hierbij verrekend 

0040-8-58 Badruimte wandtegels 20x25cm doortegelen (bnrs. 16-23) per ruimte € 295,00 

* standaard wandtegels 20x25cm 
* liggend verwerkt 
* doortegelen tot aan het plafond 
* wandspuitwerk vervalt 
* wit glanzend of wit mat 

0040-8-60 Badruimte wandtegels 25x40cm (bnrs. 16-23) per ruimte € 775,00 

* wandtegels 20x40cm 
* liggend verwerkt 
* doortegelen tot aan het plafond 
* wandspuitwerk vervalt 
* wit glanzend of wit mat 
* standaard tegelwerk is hierbij verrekend 
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Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 
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0040-8-66 Badruimte wandtegels 30x60cm (bnrs. 16-23) per ruimte € 1.360,00 

* wandtegels 30x60cm 
* liggend verwerkt 
* doortegelen tot aan het plafond 
* wandspuitwerk vervalt 
* wit glanzend of wit mat 
* standaard tegelwerk is hierbij verrekend 

0040-8-72 Badruimte vloertegels 60x60cm (bnrs. 12,13,14,30,31,32) per ruimte € 320,00 

* Mosa Terra Maestricht  
* 60x60 cm 
* antraciet/koelzwart/ midden koelgrijs of grijsbruin 
* standaard vloertegels zijn verrekend 
* t.p.v. douchehoek 15x15cm 

0040-8-78 Badruimte vloertegels 60x60cm (bnrs. 1-4, 6-11, 15, 24-28, 33-35, 

39, 40) 
per ruimte € 395,00 

* Mosa Terra Maestricht  
* 60x60 cm 
* antraciet/koelzwart/ midden koelgrijs of grijsbruin 
* standaard vloertegels zijn verrekend 

0040-8-86 Badruimte-2 vloertegels 60x60cm (bnrs. 10,11,28,34) per ruimte € 395,00 

* Mosa Terra Maestricht  
* 60x60 cm 
* antraciet/koelzwart/ midden koelgrijs of grijsbruin 
* standaard vloertegels zijn verrekend 

0040-8-92 Integelen reservoir wandcloset met vloertegels (appartementen) per st. € 125,00 

* type en kleur vloertegels conform overige in de toiletruimte 

0040-9-13 Vervallen plafondspuitwerk per woning € geen 
retourprijs * vervallen plafondspuitwerk in het gehele appartement 

* eventuele beschadigingen worden niet bijgewerkt 
 
N.B.: 
* de gelimiteerde garantievoorwaarden zijn hierbij van toepassing en u dient de 
bijgaande 'melding minderwerk' van Woningborg te ondertekenen. 

 Pagina 13 van 14



 

 

Koperskeuzelijst d.d. 30-08-2018 
 

Werknaam: 

Werk: 11231 

41 Appartementen Poeldijk Dorp 

Maisonnettes en appartementen Woningtype: 

Naam: 

Adres: 

PC/Plaats: 

Bouwnummer: 

Handtekening(en) voor akkoord: 
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