
Ruimtevergrotende opties Bouwnummers Verkoopprijs

R200 Uitbouw begane grond achtergevel 1,2m Bnr. 43 t/m 46, 54 t/m 65, 67-68 17.250,00€                               

R220 Uitbouw begane grond achtergevel 2,4m Bnr. 43 - 46, 54 - 65, 67-68 25.700,00€                               

R240 Uitbouw begane grond zijgevel 1,2m Bnr. 42, 47, 53, 66, 69-80 17.250,00€                               

R260 Uitbouw begane grond zijgevel 2,4m Bnr. 42, 47, 53, 66, 69-80 25.700,00€                               
Vergroten van de woning op de begane grond met de opgegeven afmeting. Er wordt ook vloerverwarming in de uitbouw 

aangebracht. Het elektrawerk wordt meeverplaatst naar achteren en er wordt een extra dubbele wandcontactdoos toegevoegd. 

De binnenafwerking van de woning is conform uw technische omschrijving. 

Het is mogelijk dat icm de uitbouw er een leidingkoof op de begane grond dient te worden gerealiseerd, deze wordt op de 

uitwerking van uw optietekening aangeven.

2^1: In het geval dat uw buren een uitbouw kiezen, komt de buitengevel hiervan gedeeltelijk op uw perceel. 

In de overeenkomst wordt dit juridisch geregeld.

* De uitbouwen worden onder voorbehoud aangeboden. Het kan zijn dat  door het toevoegen van de uitbouw uw woning niet 

meer aan de EPC van 0,4 kan voldoen. Het toevoegen van zonnepanelen is niet opgenomen in de optie. 

Gevelwijzigingen

R450 Dubbele tuindeuren met zijlichten Bnr. 42 - 47 en 53 - 69, 74 - 80 3.400,00€                                 

De standaard kunststof kozijnen in de achtergevel op de begane grond wijzigen in een kunststof pui met openslaande deuren. 

Conform optietekening. 

Bij Bnr. 42, 47, 53, 66, 69 t/m 80 betreft dit niet de achtergevel maar de zijgevel (zijde achtertuin). 

Positie loopdeur van buiten naar binnen gezien: links of rechts 

Optie niet mogelijk bij bnr. 70 t/m 73. De woning is standaard voorzien van dubbele tuindeuren met zijlichten. 

R445 Schuifpui Bnr. 42 - 47 en 53 - 69, 74 - 80 2.950,00€                                 
De standaard kunststof kozijnen in de achtergevel op de begane grond wijzigen in een kunststof schuifpui. 

Conform optietekening. 

Bij Bnr. 42, 47, 53, 66, 69 t/m 80 betreft dit niet de achtergevel maar de zijgevel (gevel ter plaatse van achtertuin). 

Positie loopdeur van buiten naar binnen gezien: links of rechts 

R350 Wijzigen positie loopdeur openslaande deuren 65,00€                                       
Positie loopdeur wijzigen naar links of rechts (van buiten naar binnen gezien). 

Exclusief aanpassen elektra.

R354 Wijzigen draairichting deur buitenberging Bnr. 42 - 47 en 53 - 75 65,00€                                       
Inclusief aanpassen positie energiezuil in berging. 

R364 Deur vanuit gemetselde berging naar tuin Bnr. 76 - 80 2.750€                                       
Toevoegen van kunststof kozijn en tuindeur in ongeïsoleerde berging, bovenste helft voorzien van glas.

R380 Sectionaaldeur in plaats van openslaande deuren, berging Bnr. 76 - 80 -1.200,00€                                
Sectionaaldeur opgebouwd uit horizontale scharnierende delen die middels een railssysteem omhoog geschoven worden tegen 

het plafond (voldoet aan weerstandsklasse 2).

Novoferm Iso-40 profilering horizontaal smal, dessin woodgrain (houtnerf), RAL-kleur gelijk aan standaard openslaande deuren.

R382 Sectionaaldeur elektrisch bedienbaar maken, berging Bnr. 76 - 80 950,00€                                    
Elektrisch bedienbaar maken van de sectionaaldeur, inclusief elektrisch aansluitpunt en 2 handbedieningen.

Deze optie kan alleen worden gekozen in combinatie met optie R380 'Sectionaaldeur in plaats van openslaande deuren, berging'.

R415 Matglas in badkamerkozijn Bnr. 53-69, 75-80 275,00€                                    
Ramen afplakken met folies o.d. wordt afgeraden omdat dit de kans op thermische breuk verhoogd. 

Het is mogelijk om het raam in de badkamer uit te voeren met matglas voor meer privacy. 

Het raam wordt voorzien van matte folie tussen de beglazing.

KOPERSWIJZIGINGENLIJST d.d. 10 november 2021
Deze koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden. 

Derhalve kunnen aan deze koperswijzigingenlijst geen rechten worden ontleend.

Indien er gekozen wordt voor opties is het mogelijk dat er niet meer wordt voldaan aan de vereiste energieprestatie EPC 0,4.

Bijvoorbeeld bij de ruimtevergrotende opties of gevelwijzigingen. 

Alle gevelopties worden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente (welstand) aangeboden.

Per woning worden (on)mogelijkheden beoordeeld wanneer alle definitieve keuzes in beeld zijn. 

Het kan dus zijn dat bepaalde opties of een combinaties daarvan niet mogelijk zijn en in een later stadium worden afgewezen of er aanvullend meerwerk nodig is.

Zoals is bijvoorbeeld het uitbreiden van pv-panelen om aan de eisen te voldoen is niet opgenomen in de aangeboden opties, 

indien het uitbreiden van de pv-panelen nodig én mogelijk is worden deze in een later stadium aan u geoffreerd.

Voor het project is een koperswijzigingenlijst samengesteld. De opties in deze lijst zijn afgestemd op de verschillende woningtypen 

en onderverdeeld in de diverse onderdelen. Individuele wensen zijn niet mogelijk.  

De mogelijkheden voor wijzigingen in de woning zijn begrensd. Enerzijds omdat uw woning deel uitmaakt van een (seriematig) bouwproces en anderzijds omdat de ondernemer als eindverantwoordelijke voor 

het bouwkundig product steeds rekening moet houden met de technische mogelijkheden en uitvoerbaarheid en regelgeving.
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Dak

R706 Dakkapel Alle 7.400,00€                                 
Het vergroten van de zolderverdieping met een 2-vaks dakkapel voorzien van 1x vast glas en 1x draai/kiep raam. Plafond en 

wanden worden afgewerkt conform de technische omschrijving. De zolderruimte blijft een onbenoemde ruimte. Positie conform 

optietekening. 

Deze optie kan ervoor zorgen dat er minder PV-panelen mogelijk zijn op het dak. 

R740 Dakraam vergroten Alle 750,00€                                    
Het standaard dakraam op de 2e verdieping vergroten naar een afmeting van 1140 x 1180 mm. Dit is dezelfde afmeting als van de 

extra aangeboden dakramen. Het standaard dakraam is in deze optie verrekend.

De exacte positie en hoogte van het dakvenster is afhankelijk van de pannenmaat en wordt in het werk bepaald.     

Deze optie kan ervoor zorgen dat er minder PV-panelen mogelijk zijn op het dak. 

R741 Dakraam voorzijde - trapzijde 1.750,00€                                 

R742 Dakraam voorzijde - niet trapzijde 1.750,00€                                 

R743 Dakraam achterzijde - trapzijde 1.750,00€                                 

R744 Dakraam achterzijde - niet trapzijde 1.750,00€                                 
Het plaatsen van een dakvenster met afmeting 1140 x 1180 mm, binnenzijde wit afgewerkt.

De mogelijke positie(s) voor uw woning kunnen worden opgevraagd bij de kopersbegeleider.   

De exacte positie en hoogte van het dakvenster is afhankelijk van de pannenmaat en wordt in het werk bepaald.     

Deze optie kan ervoor zorgen dat er minder PV-panelen mogelijk zijn op het dak. 

Indelingswijzigingen - Begane grond
R555 Trapkast in entree Bnr. 42, 47, 53, 66, 69, 74-80 920,00€                                    

R558 Trapkast in woonkamer Bnr. 43-46, 54-65, 67-68, 70-73 1.210,00€                                 
De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeur en kozijn inclusief kastslot (tenzij aanvullend anders wordt gekozen in 

het deurenportaal). In de trapkast wordt een wandlichtpunt, lichtschakelaar en enkele wandcontactdoos geplaatst. Uitvoering 

conform optietekening.

R520 Positie keuken-woonkamer omdraaien 1.760,00€                                 
Het standaard leidingwerk (afvoer, warm- en koud water) en de elektrapunten ten behoeve van de standaard  keukeninstallatie 

worden verplaatst naar de andere kant van de woning. De inblaas- en afzuigventielen in de woning worden aangepast, de 

definitieve posities worden door de installateur bepaald.

Deze optie wordt onder voorbehoud van de definitieve installatie uitwerking aangeboden, de gewenste positie moet eerst worden 

beoordeeld door de installateur. Het kan dus mogelijk zijn dat de geboden optie of de door u gewenste positie niet mogelijk is.

R360 Deur van woning naar ongeïsoleerde berging begane grond Bnr. 76 - 80 2.950,00€                                 
Tussen de woning (keukenzone) en berging wordt een houten kozijn met houten binnendeur aangebracht.

Het is niet mogelijk om deze aan te passen in een modeldeur. De deur wordt ca. 30 centimeter vanuit de achtergevel van de 

woning geplaatst. De gewenste draairichting van de deur kunt u in de optietekening aangeven.

Aandachtspunt: positie en draairichting icm optionele sectionaaldeur. 

Indelingswijzigingen - Eerste verdieping
R620 Vergroten badkamer 80 cm (standaard/showroom) Bnr. 42,53, 66, 69, 74-78, 77-79, 80, 70 -74 1.275,00€                                 

R621 Vergroten badkamer 60 cm (standaard/showroom) Bnr. 54-56, 55-57, 58, 59, 60-65, 67, 68 1.110,00€                                 

R622 Vergroten badkamer 30 cm (standaard/showroom) Bnr. 54-56, 55-57, 58, 59, 60-65, 67, 68 975,00€                                    

R630 Vergroten badkamer 80 cm (tegelwerk Excellent) Bnr. 42,53, 66, 69, 74-78, 77-79, 80, 70 -74 1.590,00€                                 

R631 Vergroten badkamer 60 cm (tegelwerk Excellent) Bnr. 54-56, 55-57, 58, 59, 60-65, 67, 68 1.425,00€                                 

R632 Vergroten badkamer 30 cm (tegelwerk Excellent) Bnr. 54-56, 55-57, 58, 59, 60-65, 67, 68 1.290,00€                                 
Badkamer vergroten ten koste van aangrenzende slaapkamer.

Badkamer vergroten ten koste van slaapkamer 02 (niet mogelijk richting slaapkamer 01): BNR 53, 66, 69, 75, 76-78, 77-79, 80, 70 -

73 

Badkamer vergroten ten koste van slaapkamer 01 (niet mogelijk richting slaapkamer 02/03): BNR 42, 47, 74.

Deze optie is bouwkundig afgeprijsd, inclusief aanpassen van leidingwerk, vloerverwarming en elektra. 

Inclusief tegelwerk. Plafondlichtpunt op standaard positie.

Wijzigingen in sanitair- en tegelwerk kunt u bespreken in de projectshowroom.

(In optieprijs is de standaard wand- en vloertegel opgenomen).

R625 Vergroten badkamer 80 cm (casco) Bnr. 42,53, 66, 69, 74-78, 77-79, 80, 70 -74 815,00€                                    

R626 Vergroten badkamer 60 cm (casco) Bnr. 54-56, 55-57, 58, 59, 60-65, 67, 68 775,00€                                    

R627 Vergroten badkamer 30 cm (casco) Bnr. 54-56, 55-57, 58, 59, 60-65, 67, 68 700,00€                                    
Badkamer vergroten ten koste van aangrenzende slaapkamer.

Badkamer vergroten ten koste van slaapkamer 02 (niet mogelijk richting slaapkamer 01): BNR 53, 66, 69, 75, 76-78, 77-79, 80, 70 -

73 

Badkamer vergroten ten koste van slaapkamer 01 (niet mogelijk richting slaapkamer 02/03): BNR 42, 47, 74.

Deze optie is bouwkundig afgeprijsd, inclusief aanpassen van leidingwerk, vloerverwarming en elektra. Plafondlichtpunt op 

standaard positie.

Indelingswijzigingen - Tweede verdieping
R340 Indelingswijziging 2e verdieping - extra kamer Bnr. 42, 47, 66, 69 3.200,00€                                 

R341 Indelingswijziging 2e verdieping - extra kamer Bnr. 43-46, 58-65 3.900,00€                                 

R342 Indelingswijziging 2e verdieping - extra kamer Bnr. 54-57, 67-68, 70-73 3.700,00€                                 

R343 Indelingswijziging 2e verdieping - extra kamer Bnr. 53, 74-80 3.200,00€                                 
Het creëren van een extra kamer op de 2e verdieping, voorzien van binnendeur en kozijn. Uitvoering conform optietekening. 

Afsluitbare ruimte wordt voorzien van 1x wandlichtpunt op een aparte schakelaar en 2x een dubbele wandcontactdoos. Exclusief 

vloerverwarming. Afwerking conform technische omschrijving.

De standaard zolder, maar ook de optionele kamers van de indelingen op zolder, voldoen niet aan de eisen gesteld in het 

bouwbesluit aan een verblijfsruimte (slaapkamer) en zijn dus onbenoemde ruimtes. 

Denk hierbij aan onvoldoende verwarming, daglicht, ventilatie en afwerkingsniveau.
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Binnendeuren
B310 Luxe binnendeuren en/of deurbeslag  Svedex

Uw woning wordt standaard uitgerust met binnenkozijnen en -deuren voorzien van hang- en sluitwerk conform de technische 

omschrijving. U heeft de mogelijkheid om de deuren en het hang- en sluitwerk aan te passen, hiervoor kunt u gebruik maken van 

het online deurenportaal van Svedex.

Via het deurenportaal ontvangt u een mail met inloggegevens. Hierna kunt u de binnendeuren naar wens samenstellen en de 

digitaal opgestelde offerte bevestigen. Het totaalbedrag van deze keuzelijst wordt opgenomen in de bevestiging van uw 

kopersopties. 

In het portaal wordt aangegeven welke opties al dan niet van toepassing zijn op de deuren in uw woning.

B320 Wijzigen draairichting binnendeur 65,00€                                       
Exclusief aanpassen elektra (lichtschakelaar). Verplaatsing van elektra kunt u bij de elektricien opgeven.

Het is niet mogelijk om de draairichting van de meterkastdeur aan te passen. 

Prijs per stuk.

Gelieve op te geven welke deuren het betreft en de gewenste draairichting op tekening aangeven.

B020 Vervallen binnendeur en kozijn      -100,00€                                   
Vervallen van de standaard binnendeur en kozijn. Er geldt een gelimiteerde garantie.

De sparing in de gibo (niet verdiepingshoog) wordt niet afgewerkt.

Het vervallen van binnendeur kozijn is niet mogelijk bij de meterkast, in de badkamer en toilet alleen mogelijk i.c.m. de casco 

oplevering van deze ruimtes.

B030 Verplaatsen binnendeur en kozijn 65,00€                                       
Gelieve aangeven welke deur(en) het betreft en de gewenste positie gemaatvoerd aangeven op tekening. 

Exclusief aanpassen elektra (lichtschakelaar). Het verplaatsen van elektra nabij de deur, kunt u bij de elektricien opgeven. 

Deze optie is niet mogelijk voor de meterkastdeur. 

Trappen
T125 Wijzigen trap Alle TrapSelect

Met behulp van de koperskeuze module TrapSelect van VIOS Trappen kunt u de trappen in uw woning naar wens samenstellen. 

Zo heeft u de keuze uit verschillende DecoTreden, leuningmodellen en accessoires. 

Via TrapSelect ontvangt u een mail met inloggegevens. Hierna kunt u de trap(pen) naar wens samenstellen en de digitaal 

opgestelde offerte bevestigen. Het totaalbedrag van deze keuzelijst wordt opgenomen in de bevestiging van uw kopersopties. 

T130 Dichte trap Alle TrapSelect
Van de begane grond naar de eerste verdieping komt een dichte trap. Van de eerste naar de tweede verdieping komt standaard 

een open trap. De open trap kan als dichte trap worden uitgevoerd. Deze optie wordt via TrapSelect aangeboden.

Elektra
E050 Elektrawerk conform offerte elektricien Alle elektricien

Standaard is uw woning voorzien van een complete elektrische installatie. Voor het wijzigen en aanvullen van de elektronische 

installatie kunt u een offerte laten opmaken door onze elektricien. Uw wensen voor de woning, maar ook de opgave van de 

keuken– en/of badkamershowroom worden in deze totaalofferte opgenomen.

E075 Pv - panelen Alle elektricien
Indien mogelijk kan het standaard aantal panelen worden uitgebreid, informeer naar de mogelijkheden bij de elektricien.

De positie van de panelen wordt ter indicatie opgegeven, de exacte positie wordt in het werk bepaald.

Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van de definitieve technische uitwerking van de woning voor het aantal extra 

aangeboden panelen. Het is mogelijk dat door bijvoorbeeld gemaakte koperskeuzen en/of positie van dakdoorvoeren niet alle 

panelen geplaatst kunnen worden. 

De zonnepanelen dienen aaneengesloten te worden geplaatst. Er zal geen rekening worden gehouden met wijzigingen die na 

oplevering worden uitgevoerd.
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Installaties 
W225 Extra bediening mechanische ventilatie Alle 165,00€                                    

Leveren van een draadloze bediening voor de mechanische ventilatie.

Deze schakelaar kunt u op een willekeurige plek in de woning plaatsen, bijvoorbeeld bij de opstelplaats voor de wasmachine en 

droger. 

In basis wordt er één hoofdbediening geplaatst nabij de thermostaat in de woonkamer en één extra bediening in de badkamer. 

Prijs per stuk.

W020 Buitenkraan op buitengevel 565,00€                                    
Het leveren en aansluiten van een koudwater buitenkraan met slangwartel en gevelplaat.

De buitenkraan wordt vorstvrij uitgevoerd.

Vaste positie achter en voor(zij)gevel van de buitenkraan wordt door de installateur bepaald.

W040 Schrobput onder buitenkraan 495,00€                                    
Het leveren en aansluiten van een schrobput op de riolering t.p.v. de positie buitenkraan.

Plaatsing: onder positie buitenkraan.

W415 Vloerverwarming tweede verdieping 1.900,00€                                 
De vloerverwarming wordt ingeregeld op de vloerverwarmingsverdeler op zolder, positie wordt door de installateur bepaald. Er 

wordt geen vloerverwarming nabij de installaties of in de afgesloten technische ruimte aangebracht. 

De prijs is gebaseerd op de standaard indeling. Indien u kiest voor een gewijzigde indeling, kan dit gevolgen hebben voor de 

optieprijs. De ruimte(s) op de tweede verdieping blijven onbenoemd. 

De vloerverwarming op de 2e verdieping heeft geen eigen thermostaat. De 2e verdieping krijgt warmte (tot circa 22 graden) als er 

warmtevraag is in de woonkamer, daar is de hoofdthermostaat geplaatst.

W425 Naregeling vloerverwarming tweede verdieping 625,00€                                    
Het leveren en monteren van een naregeling van de vloerverwarming op zolder. Prijs per ruimte/thermostaat. 

De 2e verdieping krijgt warmte (tot circa 22 graden) als er warmtevraag is in de woonkamer, daar is de hoofdthermostaat 

geplaatst. Met deze naregeling kan alleen een lagere temperatuuur worden ingesteld. 

Positie van de naregeling wordt door de installateur bepaald. Alleen mogelijk in combinatie met vloerverwarming op deze 

verdieping. 

W450 Warmtepomp 300L 1.950,00€                                 
De standaard installatie met een inhoud van 200 liter wordt vergroot naar een installatie met totaal 300 liter, zodat er meer warm 

tapwater beschikbaar is. 

Deze optie wordt onder voorbehoud van de definitieve installatie uitwerking aangeboden, de optie moet worden beoordeeld door 

de installateur. Tevens moet er per situatie worden bekeken of de benodigde hoogte onder de kap voldoende is. 

Het kan dus mogelijk zijn dat de aangeboden optie niet mogelijk is.

Opgave is een schatting van de te verwachte douche- en vultijden. Deze dient alleen ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan 

worden ontleend.

W460 Wijzigen warmtepomp tbv verwarmen en koelen 2.550,00€                                 
De warmtepomp wordt vervangen voor andere type met juiste regeling en module ten behoeve van 'top'koeling. 

Hiermee kan de temperatuur van de vloer een aantal graden worden verlaagd. 

Let wel, gebruik van koeling heeft een hoger energieverbruik tot gevolg.

Deze optie wordt onder voorbehoud van de definitieve installatie uitwerking aangeboden, de optie moet worden beoordeeld door 

de installateur. Het kan dus mogelijk zijn dat de aangeboden optie niet mogelijk is.

Algemeen
B105 Vervallen spuitwerk, gehele woning Bnr. 42, 47, 66, 69 -450,00€                                   

B106 Vervallen spuitwerk, gehele woning Bnr. 43-46, 58-65 -330,00€                                   

B107 Vervallen spuitwerk, gehele woning Bnr. 53, 74-80 -450,00€                                   

B108 Vervallen spuitwerk, gehele woning Bnr. 54-57, 67-68, 70-73 -330,00€                                   
De plafonds worden onafgewerkt opgeleverd. Eventuele beschadigingen en oneffenheden worden niet gerepareerd. Alleen 

mogelijk voor gehele woning, niet per woonlaag of ruimte. 

N.b. Wij adviseren u de V-naden in het plafond niet dicht te zetten in verband met de grote kans op scheurvorming. 

Er is een gelimiteerde garantie van toepassing.

Keuken
K050 Keukeninstallatie conform offerte keukenshowroom Voortman Alle offerte

Het is  wel mogelijk om uw keukeninstallatie voor oplevering aan te laten passen op basis van de door Voortman keukens 

uitgewerkte installatietekening.  

Wijzigingen in het installatiewerk worden aan u geoffreerd in de opdrachtbevestiging.

K055 Keukeninstallatie conform offerte keukenshowroom Extern Alle offerte
Indien u geen gebruik maakt van de projectshowroom Voortman, is het wel mogelijk om uw keukeninstallatie voor oplevering aan 

te laten passen. Hiervoor kunt u een installatieplan van uw keukenshowroom indienen, welke door Ufkes wordt beoordeeld op 

uitvoerbaarheid.

Wijzigingen in het installatiewerk worden aan u geoffreerd in de opdrachtbevestiging.

Het installatieplan dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, het formulier hiervoor kunt u opvragen bij uw kopersbegeleider. 

Houdt er rekening mee dat er € 450,- aan coördinatiekosten in rekening worden gebracht voor het beoordelen en afprijzen van de 

externe keukeninstallatie.

K100 Keukeninstallatie standaard uitvoeren Alle nihil
De standaard aansluitpunten (leidingwerk) in de keuken worden aangebracht conform de verkooptekening. 

Warmtepomp/boiler douche kop douche kop douche kop opwarmtijd opwarmtijd

5,7 L/min 7,0 L/min 14,4 L/min 10-55°C 38-55°C

standaard (200L) 56 min 46 min 22 min 105-158 min 40-60 min

vergroting (300L) 85 min 69 min 33 min 158 min 60 min

Uitgangspunten Volledig volle opgewarmde boiler naar 55°C

Koud water temperatuur min. 10°C

Mengwater temperatuur van max. 38°C

Eén tappunt gelijktijdig
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Sanitair en tegelwerk

ST110 Casco badkamer en toilet Bnr. 43-46, 54-65, 67-68, 70-73 -3.930,00€                                

ST117 Casco badkamer en toilet Bnr. 42, 47, 53, 66, 69, 74-80 -3.930,00€                                
Indien er wordt gekozen voor de casco oplevering, geldt dit voor alle sanitaire ruimtes in de woning. 

Vervallen van de gehele sanitaire inrichting, incl. inbouwreservoir toilet en wanden schacht, wand- en vloertegels en dorpel. De 

vloer van de badkamer wordt zonder dekvloer opgeleverd. De dekvloer in het toilet wordt wel aangebracht.

Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt op de standaard positie een ventilatieventiel aangebracht.

De installaties worden op vaste positie (volgens verkooptekening) in de ruimte afgedopt. 

In de badkamer wordt de vloerverwarming op standaard positie aangebracht, elektrische radiator vervalt.

Water- en afvoerleidingen in het zicht worden niet geschilderd. 

De aanwezige elektrapunten worden op de standaard positie aangebracht.

Wijzigingen in de casco badkamerruimte (bouwkundig of installatietechnisch) zijn niet mogelijk.

Op deze koperskeuze is van toepassing het gestelde onder 'Limitering garantie' van Woningborg.

ST200 Hardglazen douchewand in badkamer Alle 1.380,00€                                 
Er wordt een Novellini glazen douchewand van ca. 195x90cm. geplaatst in de badkamer. 

Vrijstaand, mat chroom profiel met muursteun. 

Graag de gewenste uitvoering opgeven: Helder glas of Satin band (met matte middenband)

ST207 Hoogte toilet aanpassen, circa 450+ Alle 135,00€                                    
Standaard hoogte van het toilet (430+ mm) aanpassen naar circa 450+ mm in het toilet op de begane grond

en in de badkamer.

Gemeten van bovenkant onafgewerkte vloer tot bovenkant toilet pot (exclusief bril).

ST212 Wastafelmeubel Avento - gewijzigde uitvoering nihil
Standaard wordt het wastafelmeubel Avento uitgevoerd in de kleur Crystal Grey.

U kunt de kleur van het wastafelmeubel wijzigen in een kleur naar keuze: 

Crystal Black, Crystal White, Elm Impresso, Arizona Oak en Nordic Oak. 

ST330 EXCELLENT pakket Sanitair - sanitaire ruimtes 2.650,00€                                 
Excellent pakket sanitair (upgrade) voor toilet en badkamer via het Wooniversum.

    

Het Excellent pakket bestaat uit wit sanitair van Villeroy & Boch kranen van HansGrohe. 

Wandhangend diepspoel toilet in wit, type Avento.

Fontein type Achitectura met sifon in chroom, voorzien van muurbuis. 

Wastafel type Avento met sifon in chroom, voorzien van muurbuis. Inclusief eengreeps wastafelmengkraan van HansGrohe, type 

Metris 110. 

Thermostatische douchemengkraan type Ecostat Select met glijstang-combinatie. 

Ronde spiegel met facetrand en draingoot. 

E.e.a. conform sanitair brochure Wooniversum.

ST530 EXCELLENT pakket Tegelwerk - sanitaire ruimtes 43, 46, 70, 71-73 1.575,00€                                 

ST531 EXCELLENT pakket Tegelwerk - sanitaire ruimtes 42, 47, 53, 66, 69, 74-80, vrijstaand 1.890,00€                                 
Tegelwerk sanitaire ruimtes conform EXCELLENT pakket (upgrade) van het Wooniversum. 

Het Excellent-pakket bestaat uit: Witte wandtegels (glanzend wit of mat wit) met een afmeting van 30x60cm, liggend verwerkt. 

Vloertegels met een afmeting van 60x60cm, keuze uit 6 kleuren: Antraciet, Basalt, Hell grau, Braun, Schlamm en Beige. 

In de badkamer wordt een strokenlijst op de achterwand van de douchehoek aangebracht, achter het toilet wordt tevens een 

strokenlijst op het inbouwreservoir aangebracht. 

In de toiletruimte op de begane grond wordt een strokenlijst op de achterwand van het toilet aangebracht in kleur van de 

vloertegel. 

In verband met goede afwatering naar de doucheput, hebben tegels in de douchehoek formaat 15x15 cm. 

Het toilet en de badkamer worden betegeld tot plafondhoogte. 
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ST451 Kleur vloertegels sanitaire ruimtes Alle nihil
Standaard worden de vloertegels in de sanitaire ruimtes uitgevoerd in de kleur Basalt. 

Afhankelijk van het keuze tegelpakket, kunt u de vloertegels in de sanitaire ruimtes wijzigen in een kleur naar keuze: 

Luxe pakket: Antraciet / Hell grau

Excellent pakket: Antraciet / Beige / Braun / Hell Grau / Schlamm

ST456 Kleur wandtegels in mat wit Alle nihil
Standaard worden de wandtegels in de sanitaire ruimtes uitgevoerd in hoogglans wit. 

Met deze optie worden de wandtegels in de sanitaire ruimtes uitgevoerd in de kleur MAT WIT.

W150 Badcombinatie in badkamer (tegel standaard) Bnr. 42,53, 66, 69, 74-78, 77-79, 80, 70 -74 € 1.950,00
De badkamer wordt voorzien van een ligbad (V&B O.nova) 170x70cm met HansGrohe-badkraan en handdouche.

Bad wordt betegeld met gekozen vloertegel. 

Positie bad volgens opgave Wooniversum.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het vergroten van de badkamer, deze optie dient aanvullend te worden gekozen.

W151 Badcombinatie in badkamer (tegel Excellent) Bnr. 42,53, 66, 69, 74-78, 77-79, 80, 70 -74 € 2.150,00
De badkamer wordt voorzien van een ligbad (V&B O.nova) 170x70cm met HansGrohe-badkraan en handdouche. 

Voorzijde (en eventuele zijkant) bad wordt in strokenversie betegeld.

Positie bad volgens opgave Wooniversum.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het vergroten van de badkamer, deze optie dient aanvullend te worden gekozen.

W152 Badaansluiting (casco) Bnr. 42,53, 66, 69, 74-78, 77-79, 80, 70 -74 € 450,00
Positie badaansluiting volgens optietekening. 

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het vergroten van de badkamer en de casco oplevering, deze opties dienen 

aanvullend te worden gekozen. Positie badaansluiting volgens opgave Wooniversum.

W155 Badcombinatie in badkamer (tegel standaard) Bnr. 54-56, 55-57, 58, 59, 60-65, 67, 68 € 1.345,00
De badkamer wordt voorzien van een ligbad (V&B O.nova) 170x70cm met HansGrohe-badkraan en handdouche, de douche hoek 

vervalt. Bad wordt betegeld met gekozen vloertegel.

Positie bad volgens opgave Wooniversum.

W156 Badcombinatie in badkamer (tegel Excellent) Bnr. 54-56, 55-57, 58, 59, 60-65, 67, 68 € 1.550,00
De badkamer wordt voorzien van een ligbad (V&B O.nova) 170x70cm met HansGrohe-badkraan en handdouche, de douche hoek 

vervalt. Strokenlijst achterwand douchehoek vervalt, voorzijde (en eventuele zijkant) bad wordt in strokenversie betegeld.

Positie bad volgens opgave Wooniversum.

Koperswijzigingenlijst Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn B.V.
: Definitieve opgave keuzes van koperswijzigingenlijst

14 februari 2022

Showrooms 
: Keuken; offerte wijziging keukeninstallatie of standaard

: Badkamer en toilet; offerte showroom of casco

: Elektra; opgave elektralijst

: Binnendeuren; luxe binnendeuren en deurbeslag

: Trappen: order TrapSelect

 

14 februari 2022

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de algemene voorwaarden meer- minderwerk van Woningborg van toepassing.

Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen meer - en minderwerk wijzigingen worden geaccepteerd.

DEADLINES
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