Uw woonwensen
Villa
Karbouw Bouwonderneming feliciteert u van harte met de aankoop van uw nieuwe woning!
Na het zetten van uw handtekening onder de koop- en aannemingsovereenkomst ((K)AO) zijn er
veel aanvullende zaken waar u over na moet gaan denken.
De woning die u heeft gekocht heeft een basis afwerking en hier kunt u uw eigen woonwensen aan
toevoegen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen koperswijzigingen worden uitgevoerd. Op deze
wijze wordt de afwerking van uw woning het resultaat van uw eigen woonwensen.
Wij hebben enkele woonwensen voor u uitgedacht. Deze wensen zijn uitgewerkt in beeld, een
omschrijving en een prijs (incl. BTW) om u zo op weg te helpen uw eigen droomwoning te
realiseren. De lijst is niet limitatief, dus heeft u nog andere wensen, dan gaan wij graag met u in
gesprek om de mogelijkheden daarvan samen met u te onderzoeken.
Vanwege de noodzakelijke voorbereidingstijd dienen wij tijdig uw wensen betreffende meer- en
minderwerk te verwerken. Als eenmaal de koperskeuzes met bijbehorende tekeningen definitief zijn
kunnen er ook geen wijzigingen meer toegepast worden.
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Casco wensen
A001

Achteruitbouw van 1200mm

19.950,00

A002

Achteruitbouw van 2400mm

31.950,00

A0-alg

Uitbouw aan de achterzijde van de woning op de begane grond met
een diepte van 1200/2400mm volgens optietekening.
Het plat dak wordt afgewerkt met de standaard dakbedekking en de
plafond-,vloer- en wandafwerking is conform de standaard afwerking
van de woonkamer en berging.

-

In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:
fundering volgens opgave constructeur
begane grondvloer t.b.v. de uitbreiding
binnenspouwblad van de kozijnuitbreiding
verplaatsen bestaande kozijnen in de achtergevel
gevelstucwerk van de uitbreiding
alle benodigde constructieve voorzieningen
verplaatsen van de betreffende basis aansluitpunten cf. optietekening
uitbreiding/capaciteit centrale verwarming (vloerverwarming)
Afhankelijk van de opgave van de constructeur kan een stalen balk in de verdiepings
vloer geplaatst worden. Indien de onderzijde van deze balk zichtbaar is wordt deze
met een beplating bekleed.
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A101

Separaat toilet 1e verdieping

3.150,00

Het realiseren van separaat toilet op de 1e verdieping.
In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:
- het leveren en aanbrengen van een standaard binnendeurkozijn incl.
binnendeur met bovenlicht
- leveren en aanbrengen basis tegelwerk op de vloer en wand tot ca 1.5
meter, boven het tegelwerk spuitwerk
- het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden
- het leveren en aanbrengen van standaard toilet en fontein combinatie
- aanpassingen elektrotechnische installaties
- plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar
- afzuiging op de mechanische ventilatie
- uitvoering conform optietekening (bad is een extra optie)
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A103-1

Ligbadcombinatie rechthoekig bad

2.750,00

Ligbad: Villeroy&Boch Subway 180x80
Kraan: Grohe Grohtherm 1000 thermstatische badkraan met handset
Tegelwerk aan 1 zijkant en 1 kopse kant gelijk aan wandtegelwerk
A103-2

Vrijstaand bad

A103-3

Dubbele douche conform ontwerp

op aanvraag
3.100,00

Extra Ytong wand met standaard wandtegelwerk uitgevoerd
Kranen: Grohe Grohtherm 1000 thermstatische mengkraan met comfortset
extra RVS douchegoot
A103-4

Badkamer en suite 1e verd icm separaat toilet en herindeling
badkamer

4.395,00

In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:
het aanpassen van de lichte scheidingswand
aanpassingen elektrotechnische installaties
Aanpassen van de ventilatie (WTW) installatie
het wijzigen van de indeling van de badkamer conform de
optietekening. Het (vrijstaande)bad blijft als separate optie.
- het realiseren van een separaat toilet op de 1 e verdieping conform
omschrijving A101.
- uitvoering conform optietekening
-
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A203-1

Extra badkamer 2e verdieping

op aanvraag

Het uitvoeren van een extra badkamer op de 2e verdieping.
In de optie zijn de volgende onderdelen opgenomen:
- het leveren en aanbrengen van een standaard binnendeurkozijn incl.
binnendeur zonder bovenlicht
- leveren en aanbrengen van een metal-stud lichte scheidingswand
- aanpassingen elektrotechnische installaties
- plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar
- spiegellichtpunt op enkelpolige schakelaar
- 1 st. dubbel stopcontact
- plaatsen van een handdoekradiator
- aanpassen van de ventilatie (WTW) installatie
- verplaatsen scheidingswand berging
- vergroten van de boiler van de verwarmingsinstallatie tbv warm tapwater.
- leveren en aanbrengen basis tegelwerk op de vloer en wanden
- het leveren en aanbrengen van standaard toilet, wastafel en douche combinatie
- Uitvoering conform optietekening
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Ruwbouw wensen
DK001

Verplaatsen binnendeurkozijn/deur incl. lichtschakelaar

180,00

Positie lichtschakelaar nabij sluitzijde deur. Gewenste positie door u
aan te geven.
DK002

Wijzigen draairichting binnendeur INCLUSIEF verplaatsen
lichtschakelaar

180,00

Positie lichtschakelaar nabij sluitzijde deur.
Gewenste positie en draairichting door u aan te geven.
DK003

Wijzigen draairichting binnendeur EXCLUSIEF verplaatsen
lichtschakelaar

60,00

Positie lichtschakelaar blijft op standaard positie.
Gewenste draairichting door u aan te geven.
DK101

Vervallen van de basis binnendeur

-45,00

Dit betreft:
- vervallen basis binnendeur
- vervallen van het basis hang- en sluitwerk
Indien u kiest voor deze optie bent u verplicht na de oplevering zelf de
benodigde binnendeuren te plaatsen. De binnendeur van de meterkast,
technischeruimte en de badkamer kunnen niet komen te vervallen.
LET OP:
De Beperkte Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg is van
toepassing.
DK102

Vervallen basis binnenkozijn en -deur

-

-90,00

Dit betreft:
vervallen complete basis stalen binnendeurkozijn
vervallen basis binnendeur
vervallen van het basis hang- en sluitwerk
de ontstane 'ruwe' sparing in de wand wordt niet nader afgewerkt
Indien u kiest voor deze optie bent u verplicht na de oplevering zelf het
benodigde kozijn en de binnendeur te plaatsen. Let op: de
sparingsmaat blijft conform toepassing stalen kozijnen.
Het binnendeurkozijn (incl. deur) van de meterkast, de technische
ruimte en de badkamer kunnen niet komen te vervallen.
LET OP:
De Beperkte Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg is van
toepassing.
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DK201

Wijzigen binnendeuren
De standaard binnendeur wordt vervangen door een luxere deur uit het
uitgebreide assortiment van de leverancier.
Wijzigen van het hang- en sluitwerk is alleen mogelijk voor de gehele
woning

T200

Open trap naar dichte trap van bgg. -> 1e verd.

675,00

De basis vuren houten open trap van de 1ste verdieping naar de 2ste
verdieping uitvoeren als een vuren houten dichte trap, waarbij de
onderzijde van de trap wordt gegrond (witte kleur) gelijk aan de
bovenzijde van de trap.
T201

Open trap naar dichte trap van 1ste verd. -> 2e verd.

675,00

De basis vuren houten open trap van de 1ste verdieping naar de 2ste
verdieping uitvoeren als een vuren houten dichte trap, waarbij de
onderzijde van de trap wordt gegrond (witte kleur) gelijk aan de
bovenzijde van de trap.
T202

Antislipstrippen per trap

395,00

twee stuks zwarte antislipstrippen per traptrede over nagenoeg de volle
breedte (dus niet doorlopend van trapboom naar trapboom)
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K001

Verplaatsen en/of extra leidingwerk tbv keuken.
Als u gekozen heeft voor het wijzigen van de indeling t.o.v. de basis
keukenindeling conform contracttekening kunt u het leidingwerk laten
aanpassen. Voor het laten aanpassen van het leidingwerk maken wij
een vrijblijvende offerte. Het verplaatsen van leidingwerk wordt
gerekend vanaf de basis posities conform de contracttekening basis
keuken.
Verplaatsingen en extra aansluitingen worden altijd in rekening gebracht.
U dient de leidingwerktekening van de nieuwe keukenindeling aan ons
te verstrekken. Voorwaarden: een leidingwerktekening bestaat uit een
bovenaanzicht van de keukenopstelling waarop de plaatsing
(gemaatvoerd) in de ruimte staat aangegeven, alle wandaanzichten van
de keuken met daarop alle aansluitingen, leidingen, afvoeren,
schakelaars, wandcontactdozen (inclusief wandcontactdozen boven
aanrechtblad) gemaatvoerd (afstand+hoogte) weergegeven met
leiding- en afvoerdiameters.
U als koper van de woning bent hierover het aanspreekpunt voor de
installateur. Indien de meterkast aangepast dient te worden om de
woning volledig te voorzien van benodigde capaciteit kan hier apart nog
een aanvullende offerte voor volgen.
Startbedrag voor in behandeling nemen van keukeninstallatietekening;

-

Basis posities conform de contracttekening:
2 st. dubbel wcd nabij kookeiland t.b.v. algemeen gebruik
1 st. dubbel wcd t.b.v. algemeen gebruik
1 st. aansluitpunt t.b.v. elektrische kookplaat
1 st. dubbel wcd t.b.v. koelkast/vriezer
1 st. enkel wcd t.b.v. vaatwasmachine
1 st. lichtpunt geschakeld d.m.v. een schakelaar
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W001

Vorstvrije buitenkraan in de achtergevel

495,00

Leidingwerk wordt inbouw uitgevoerd.
Exacte positie door de aannemer te bepalen.
W002

Schrobput ter plaatse van de buitenkraan

495,00

De schrobput wordt aangesloten op het vuilwaterriool.
Exacte positie door de aannemer te bepalen.
W003

Mantelbuis rond 75mm van de meterkast naar de achtergevel

390,00

Het leveren en aanbrengen van een mantelbuis (rond 75 mm) van de
meterkast naar de achtergevel. Deze kan door de koper gebruikt
worden om zelf leidingwerk aan te brengen in de tuin na oplevering van
de woning.
W101

Verplaatsen radiator

125,00

Mogelijk op 1ste en 2e verdieping, alleen na goedkeuring van
installateur en betonprefabconstructeur.
W201

Warmtepomp koelfunctie

2.950,00

het uitbreiden van de warmtepomp met een koelfunctie.
W202

vloerverwarming 1ste en 2e verdieping

5.495,00

uitbreiden van de vloerverwarmingsinstallatie op de 1ste en 2e
verdieping met ruimteregeling.
W203

Warmtepomp via Internet
UTP-kabel van de warmtepomp naar de meterkast afgemonteerd op
een utp-contactdoos. de bewoner kan deze zelf met een patchkabel
aansluiten op een router om de warmtepomp met een app te kunnen
bedienen.

ST001

350,00

Badkamer offerte Refnr:
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E0-Alg

Aanpassingen elektrawerk
Alle gewenste wijzigingen dienen door de installateur gecontroleerd te
worden alvorens deze definitief uitgevoerd kunnen worden.
Alle aanpassingen dienen door de koper op tekening te worden
aangegeven.

E001

Extra enkele wandcontactdoos met randaarde

150,00

Hoogte circa 300 mm +vloerpeil.

E002

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep

325,00

Hoogte circa 300 mm +vloerpeil.

E003

Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde

190,00

Hoogte circa 300 mm +vloerpeil.

E004

Dubbele wandcontactdoos ipv enkele

65,00

De standaard wandcontactdoos wordt uitgevoerd als dubbele
wandcontactdoos.
E005

3 voudige wandcontactdoos ipv dubbele

75,00

De standaard dubbele wandcontactdoos wordt uitgebreid naar een 3
voudige wandcontactdoos (onder 1 afdekraam).
E006

Extra dubbele data aansluiting

325,00

Hoogte circa 300 mm +vloerpeil.

E007

Loze leiding in een wand vanuit de meterkast

250,00

Dit betreft een 3/4" loze leiding. In de wand afgewerkt met lege
inbouwdoos, witte afdekplaat en voorzien van een controle draad.
E007-1

Extra loze leiding in een wand in één ruimte
Alleen i.c.m. optie E007
Dit betreft een 3/4" loze leiding. De loze leiding wordt aangebracht van
de ene lege inbouwdoos (witte afdekplaat) naar de andere in één
ruimte t.b.v. onder andere stereo leiding, voorzien van een trekdraad.

175,00

Hoogte: circa .. mm +vloerpeil (bv 300, 600, 900 of 1200mm)
E008

Extra enkele wandcontactdoos met schakelaar

250,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos welke bediend kan
worden door middel van een schakelaar.
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E009

Diverse e-aansluitingen onder één afdekraam

85,00

Middels deze optie kunt u, wanneer u optioneel een extra
wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding naast een bestaand
elektrapunt heeft gekozen, deze onder één afdekraam laten plaatsen.
Dit met een maximaal van 5 (vijf) eenheden onder één afdekraam.
E010

Wisselschakelaar in plaats van een enkele schakelaar

150,00

Het leveren en monteren van een wisselschakelaar i.p.v. een
enkelpolige schakelaar. Hoogte lichtschakelaar circa 1050mm.
Aangeven op welk plafondlichtpunt dit betrekking heeft en in de
plattegrond de tweede wisselschakelaar in te tekenen en aan te
leveren.
E011

Enkelpolige schakelaar naar LED-dimmer universeel

175,00

Wijzigen van een enkelpolige schakelaar naar LED-dimmer universeel.
E012

Aansluitpunt rolluik/screen

250,00

Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van een
rolluik/screen, geschakeld door een op/neer schakelaar. Vanuit de
inbouwdoos van de schakelaar wordt er een loze leiding naar buiten
gebracht ten behoeve van de bekabeling van het rolluik/screen. Deze
bekabeling wordt door uw leverancier, na oplevering, aangebracht. Tot
aan de schakelaar is de leiding wel bedraad. De aansluiting voor het
rolluik/screen wordt in een (boven) hoek van de gevelkozijnsparing
aangebracht.
E013

Aansluitpunt zonwering

250,00

Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van een (uitval)
zonwering, geschakeld door een op/neer schakelaar. Vanuit de
inbouwdoos van de schakelaar wordt er een loze leiding naar buiten
gebracht ten behoeve van de bekabeling van het (uitval) zonwering.
Deze bekabeling wordt door uw leverancier, na oplevering,
aangebracht. Tot aan de schakelaar is de leiding wel bedraad. De
aansluiting voor het (uitval) zonwering wordt in een (boven) hoek van
de gevelkozijnsparing aangebracht.
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E101

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

175,00

Het leveren en monteren van een extra plafondlichtpunt, welke
gelijkgeschakeld wordt met een bestaande schakelaar. Er zullen dan
twee lichtpunten tegelijk aan/uit gaan.
a.u.b. op een gemaatvoerde tekening aangeven:
- waar het extra plafondlichtpunt aangebracht moet worden
- op welke bestaande lichtschakelaar deze aangesloten moet worden
We kunnen, de door u opgegeven, exacte positie van het
plafondlichtpunt niet garanderen i.v.m. de aanwezigheid van
wapening/leidingwerk in de vloeren. De aansluitpunten kunnen ook niet
op of dichtbij een plaatnaad aangebracht worden.
E102

Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

225,00

Het leveren en monteren van een extra plafondlichtpunt, welke
gelijkgeschakeld wordt met een bestaande schakelaar. Er zullen dan
twee lichtpunten tegelijk aan/uit gaan.
a.u.b. op een gemaatvoerde tekening aangeven:
- waar het extra plafondlichtpunt aangebracht moet worden
- waar de nieuwe schakelaar aangebracht moet worden
We kunnen, de door u opgegeven, exacte positie van het
plafondlichtpunt niet garanderen i.v.m. de aanwezigheid van
wapening/leidingwerk in de vloeren. De aansluitpunten kunnen ook niet
op of dichtbij een plaatnaad aangebracht worden.
E103

Extra wandlichtpunt (binnen) op bestaande schakelaar

225,00

a.u.b. op een gemaatvoerde tekening aangeven:
- waar het wandlichtpunt aangebracht moet worden
- hoogte (+1800mm) van het wandlichtpunt
- op welke bestaande schakelaar het aangesloten moet worden
E104

Extra wandlichtpunt (binnen) op aparte schakelaar

275,00

a.u.b. op een gemaatvoerde tekening aangeven:
- waar het wandlichtpunt aangebracht moet worden
- hoogte (+1800mm) van het wandlichtpunt
- waar de nieuwe schakelaar aangebracht moet worden
E201

Verplaatsen plafondlichtpunt

85,00

Verplaatsen van een standaard aanwezig plafondlichtpunt
E202

Verplaatsen lichtschakelaar

85,00

Verplaatsen van een standaard aanwezige lichtschakelaar
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E203

Verplaatsen wandcontactdoos of data aansluiting

85,00

Verplaatsen van een standaard aanwezige wandcontactdoos of data
aansluiting
E204

Verplaatsen thermostaat

125,00

Verplaatsen van een standaard aanwezige thermostaat
E301

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos

290,00

Het leveren en monteren van een dubbele spatwaterdichte
wandcontactdoos met randaarde ter plaatse van buitenruimte, hoogte
circa 300 mm +vloerpeil. Inclusief schakelaar (ca. H 1050 mm), positie
in plattegrond aan te geven. Uitvoering wandcontactdoos is "opbouw".
De exacte positie wordt door de aannemer bepaald.

E302

Voorzieningen tbv tuinverlichting (ca. 15m1) excl groep

350,00

Het aanbrengen van een tuinkabel (YMVKas 3 aderig), 15 m1, ten
behoeve van na oplevering zelf aan te brengen tuinverlichting, op een
bestaande groep. In de woning, op de achtergevel, wordt een
schakelaar aangebracht. (bij oplevering is de kabel opgerold tegen de
achtergevel (onder maaiveld) en in de schakelaar zal de
spanningsvoerende draad niet worden aangesloten in verband met de
veiligheid).
E302-1

Voorzieningen tbv tuinverlichting (ca. 15m1) incl groep

525,00

Het aanbrengen van een tuinkabel (YMVKas 3 aderig), 15 m1, ten
behoeve van na oplevering zelf aan te brengen tuinverlichting, op een
nieuwe groep. In de woning, op de achtergevel, wordt een schakelaar
aangebracht. (bij oplevering is de kabel opgerold tegen de achtergevel
(onder maaiveld) en in de schakelaar zal de spanningsvoerende draad
niet worden aangesloten in verband met de veiligheid).

Voorzieningen voor tuinverlichting worden op een aparte groep in de
meterkast aangesloten
E303

Loze leiding ten behoeve van tuinverlichting

290,00

Er wordt een loze leiding (3/4") aangebracht vanuit de meterkast naar
de schakelaar welke aan de binnenzijde van de woning op de
achtergevel wordt aangebracht. Vanaf deze schakelaar wordt er een
loze leiding naar buiten gebracht tot net onder het maaiveld.
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E304

Extra wandlichtpunt buiten op bestaande schakelaar
a.u.b. op een gemaatvoerde tekening aangeven:
- waar het buiten wandlichtpunt aangebracht moet wordejn
- hoogte (+1800mm) van het wandlichtpunt
- op welke bestaande schakelaar het aangesloten moet worden

E305

Extra wandlichtpunt buiten op aparte schakelaar

325,00

a.u.b. op een gemaatvoerde tekening aangeven:
- waar het buiten wandlichtpunt aangebracht moet worden
- hoogte (+1800mm) van het wandlichtpunt
- op welke bestaande schakelaar het aangesloten moet worden
E500

Uitbreiden meterkast dmv extra aardlekschakelaar

285,00

In de meterkast wordt een extra aardlekschakelaar geplaatst. Hierdoor
wordt het mogelijk om naast de maximale toegestane 8 groepen nog
maximaal 4 extra elektragroepen te plaatsen.
Standaard is de meterkast voorzien van 2 aardlekschakelaars, 1
hoofdschakelaar en 4 of 5 elektragroepen (afhankelijk van woningtype).
Het is mogelijk om zonder extra aanpassingen de meterkast uit te
breiden naar 8 groepen.
Bij overschrijding van de 8 groepen is het noodzakelijk de meterkast uit
te breiden met een extra aardlekschakelaar en dient deze optie
toegepast te worden.

Handtekening koper(s):

de datum:

Op de standaard koperskeuzelijst en offerte zijn de Woningborg voorwaarden voor meer- minderwerk van
toepassing.
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