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Grote ruwbouw woonwensen
Code

Omschrijving

Verkoopprijs

Indeling

PL-0004A

Samenvoegen slaapkamer 2 en 3

€ 0,00

Het samenvoegen van de slaapkamers 2 en 3 op de 1e verdieping. Hierdoor vervalt de
scheidingswand tussen de beide ruimten. Deze optie is inclusief aanpassing van de
elektrische en eventuele cv-installaties.
Uitvoeringconform woonwensentekening.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67, m.u.v. 59, 65 en
66.

Overige installaties

ELP.001

voorbereiding laadpunt t.b.v. elektrische auto

€ 2.800,00

Middels deze woonwens worden de volgende voorbereidingen meegenomen voor een
elektrische laadpaal:
-Leveren en aanbrengen grondkabel vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de
auto. In de meterkast wordt deze voedingskabel aangesloten op de verdeelinrichting van
de woning. De verdeelinrichting wordt uitgebreid met een aardlekautomaat 230V/3x16A.
-Leveren en aanbrengen van een datakabel UTP cat.6e vanuit de meterkast naar de
opstelplaats van de auto. Deze kabel wordt niet aangesloten in de meterkast.
-T.p.v. de opstelplaats voor de auto wordt een houten paaltje gerealiseerd. Op dit paaltje
worden twee kabeldozen gemonteerd, waarin de elektra- en datakabel kunnen worden
afgemonteerd.
-Bij keuze voor deze woonwens is het ten zeerste aan te raden om een laadpaal te kiezen
met ‘Dynamic Load Balancing functie’, om overbelasting van het stroomnetwerk te
voorkomen tijdens het opladen van de elektrische auto.
-Deze woonwens is exclusief het leveren, monteren en aansluiten van laadpalen.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52, 67, 68, 83, 84 en 99

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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Code

Omschrijving

ELP.002

voorbereiding laadpunt t.b.v. elektrische auto

Printdatum: 30 Maart, 2022

Verkoopprijs
€ 3.715,00

Middels deze woonwens worden de volgende voorbereidingen meegenomen voor een
elektrische laadpaal:
-Leveren en aanbrengen grondkabel vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de
auto. In de meterkast wordt deze voedingskabel aangesloten op de verdeelinrichting van
de woning. De verdeelinrichting wordt uitgebreid met een aardlekautomaat 230V/3x16A.
-Leveren en aanbrengen van een datakabel UTP cat.6e vanuit de meterkast naar de
opstelplaats van de auto. Deze kabel wordt niet aangesloten in de meterkast.
-T.p.v. de opstelplaats voor de auto wordt een houten paaltje gerealiseerd. Op dit paaltje
worden twee kabeldozen gemonteerd, waarin de elektra- en datakabel kunnen worden
afgemonteerd.
-Bij keuze voor deze woonwens is het ten zeerste aan te raden om een laadpaal te kiezen
met ‘Dynamic Load Balancing functie’, om overbelasting van het stroomnetwerk te
voorkomen tijdens het opladen van de elektrische auto.
-Deze woonwens is exclusief het leveren, monteren en aansluiten van laadpalen.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66

ELP.010

voorbereiding laadpunt t.b.v. elektrische auto inclusief Laadpaal

€ 6.660,00

Deze woonwens is inclusief:
-Leveren en aanbrengen grondkabel vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de
auto. In de meterkast wordt deze voedingskabel aangesloten op de verdeelinrichting van
de woning. De verdeelinrichting wordt uitgebreid met een aardlekautomaat 230V/3x16A.
-Leveren en aanbrengen van een datakabel UTP cat.6e vanuit de meterkast naar de
opstelplaats van de auto. Deze kabel wordt niet aangesloten in de meterkast.
-Het leveren en aanbrengen van een laadpaal (11KW)
-RFID (toegang met laadpas)
-Loadbalancing via P1 poort slimme meter en verlengmodule

Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52, 67, 68, 83, 84 en 99

ELP.011

voorbereiding laadpunt t.b.v. elektrische auto inclusief Laadpaal

€ 7.565,00

Deze woonwens is inclusief:
-Leveren en aanbrengen grondkabel vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de
auto. In de meterkast wordt deze voedingskabel aangesloten op de verdeelinrichting van
de woning. De verdeelinrichting wordt uitgebreid met een aardlekautomaat 230V/3x16A.
-Leveren en aanbrengen van een datakabel UTP cat.6e vanuit de meterkast naar de
opstelplaats van de auto. Deze kabel wordt niet aangesloten in de meterkast.
-Het leveren en aanbrengen van een laadpaal (11KW)
-RFID (toegang met laadpas)
-Loadbalancing via P1 poort slimme meter en verlengmodule
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66

Uitstraling van de woning

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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Code

Printdatum: 30 Maart, 2022

Omschrijving

Verkoopprijs

T-AG5002.001 Standaard achtergevelkozijn wijzigen naar dubbele openslaande deuren met 1
zijlicht

€ 1.650,00

Het standaard achtergevelkozijn wordt voorzien van dubbele openslaande deuren en 1
zijlicht i.p.v. het standaard achtergevelkozijn.
Vanuit binnen gezien is de linkerdeur de loopdeur en de rechter deur de passieve deur.

Positie en uitvoering conform de woonwenskening.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66

T-AG5003.001 Standaard achtergevelkozijn wijzigen naar dubbele openslaande deuren met 2
zijlichten

€ 1.950,00

Het standaard achtergevelkozijn wordt voorzien van dubbele openslaande deuren en 2
zijlichten i.p.v. het standaard achtergevelkozijn.
Vanuit binnen gezien in de linkerdeur de loopdeur en de rechter deur de passieve deur.
Positie en uitvoering conform de woonwenstekening.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66

T-AG5004.001 Standaard achtergevelkozijn wijzigen naar schuifpui

€ 1.550,00

In de achtergevel wordt een schuifpui geplaatst i.p.v. het standaard kozijn.
De schuifpui is van binnen en van buiten te sluiten en te openen.
De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium.
Positie en uitvoering conform woonwenstekening.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66

Water aansluiting

R.213

Aansluiting op riool ten behoeve van de condensdroger

€ 65,00

Middels een T-stuk op de standaard rioolaansluiting van de wasmachine wordt een extra
rioolaansluiting voor de condenswasdroger gemaakt.

T-205003

Schrobput onder de buitenkraan in de achtergevel

€ 700,00

De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool van de stadswoning. Het bovendeel
wordt los geleverd. Op deze manier kan de hoogte van de put in eigen beheer na
oplevering afgestemd worden op de hoogte van het straatwerk.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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205000

Buitenkraan in de voorgevel

Printdatum: 30 Maart, 2022

Verkoopprijs
€ 800,00

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel 1/2 en losse
sleutel. De kraan wordt geplaatst op de voorgevel nabij de voordeur en wordt aangesloten
op de koudwaterinstallatie. De kraan hoeft in de winterperiode niet afgesloten / afgetapt te
worden. Wel moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67.

205007

Buitenkraan in de achtergevel

€ 925,00

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel 1/2 en losse
sleutel. De kraan wordt geplaatst op de achtergevel nabij de achterdeur en wordt
aangesloten op de koudwaterinstallatie. De kraan hoeft in de winterperiode niet afgesloten
/ afgetapt te worden. Wel moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden.
Bij bouwnummer 52 wordt de buitenkraan aan de rechterkant van het kozijn geplaatst en
bij bouwnummer 67 aan de linkerkant (gezien vanaf buiten).
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67.

Indeling

PL-0004B

Samenvoegen slaapkamer

Prijs
op
aanvraag

Middels deze optie kunt u ervoor kiezen om slaapkamer 1 en 2 en/of slaapkamer 3 en 4
samen te voegen. De gewenste indeling kunt u in overleg met uw kopersbegeider
bespreken.
Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 67.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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Ruwbouw woonwensen
Code

Omschrijving

Verkoopprijs

Elektra

R.302

Extra aardlekschakelaar in meterkast

€ 330,00

De meterkast is standaard voorzien van twee aardlekschakelaars. Per aardlekschakelaar
kunnen 4 groepen worden aangesloten, dus maximaal kunnen 8 elektra groepen worden
aangesloten. Indien, nadat het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer dan
8 elektra groepen benodigd zijn, dan is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig.
De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw
woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u
doorberekenen.

R.315

Afmonteren van een standaard leiding tbv CAI/UTP

€ 155,00

Het afmonteren van een standaard loze leiding ten behoeve van een: 0 TV-aansluiting
(coaxkabel 75Ohm) afmontageplaat geschikt voor een CAI-stekker of 0 UTP (Cat.5 kabel),
afmontageplaat geschikt voor een RJ45-connector. In de meterkast bevindt zich het losse
uiteinde.
Loze leiding aangeven op de verkooptekening. Als in een ruimte meerdere standaard loze
leidingen aanwezig zijn dan graag aangeven welke loze leiding moet worden
afgemonteerd.
N.B.
Voor het juist functioneren van de functies is slechts één bedrading mogelijk per loze
leiding.
Ziggo monteert de leiding in de woonkamer standaard al af.

R.317

Extra CAI aansluiting in een ruimte.

€ 280,00

Aanbrengen van een extra leiding vanuit de meterkast bedraad en afgemonteerd ten
behoeve van CAI. Hoogte circa 30 cm +vloer.
Gemaatvoerde positie op de verkooptekening aangeven.
N.B. Deze aansluiting wordt niet in de meterkast aangesloten. Bij twee of meer
CAI-aansluitingen adviseren wij een CAI-versterker te laten aanbrengen.

R.319

Extra UTP/ data aansluiting (RJ45) in een ruimte

€ 280,00

Aanbrengen en afmonteren van een extra leiding vanuit de meterkast ten behoeve van
een UTP aansluiting. Deze data aansluiting is een UTP kabel CAT5 en wordt uitgevoerd
met een RJ45 contactdoos. Hoogte op circa 30 cm +vloer.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.324

Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte

€ 175,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, op een hoogte van circa 30 cm +vloer.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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Code

Omschrijving

R-324B

Extra enkele wandcontdoos in een verzwaarde kalkzandsteenwand

Printdatum: 30 Maart, 2022

Verkoopprijs
€ 255,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm +vloer
in een ruimte.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.325

Extra dubbele wandcontactdoos in de lichte scheidingswanden

€ 210,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm +vloer
in een ruimte.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.325B

Extra dubbele wandcontdoos in een verzwaarde kalkzandsteenwand

€ 290,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm +vloer
in een ruimte.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.326

Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos

€ 80,00

Een enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos. Gekozen
wandcontactdoos aangeven op de verkooptekening.

R.327

Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw)

€ 135,00

Een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw). Leidingwerk en doos in het
zicht.

R.340

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

€ 175,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande
lichtschakelaar in een ruimte. Exclusief armatuur.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.
NB:
In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

R.341

Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar

€ 310,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een nieuwe lichtschakelaar
in een ruimte. Exclusief armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte
aangebracht.
Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op de verkooptekening.
NB:
In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca 20 cm
ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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Code

Omschrijving

R.342

Bewegingssensor in plaats van schakelaar

Printdatum: 30 Maart, 2022

Verkoopprijs
€ 250,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bewegingssensor in
een ruimte. Exclusief armatuur. De bewegingssensor wordt op de standaard hoogte
aangebracht. Uitvoering blijft ongewijzigd (inbouw blijft inbouw, opbouw blijft opbouw). In
verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20cm
ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.343

Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt

€ 95,00

Het standaard plafondlichtpunt wordt verplaatst naar de door u gewenste positie. De
schakelaar blijft gehandhaafd op de standaard positie.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.
NB:
In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20
cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.

R.348

Een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

€ 175,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar, exclusief armatuur.
Aantal en plaats door u aan te geven op de verkooptekening.
NB:
Wilt u het door u te plaatsen wandlichtpunt kunnen dimmen, dan verwijzen wij u naar
woonwens R.358.

R.349

Een wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar

€ 310,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar, exclusief
armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht.
Aantal en plaats door u aan te geven op de verkooptekening.
NB Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar woonwens
R.358.

R.352

Wisselschakeling voor bestaand lichtpunt

€ 215,00

Een bestaand lichtpunt uitvoeren met een zogenaamde wisselschakeling, zodat het
lichtpunt vanuit twee posities te bedienen is. De bestaande lichtschakelaar wordt gewijzigd
in een wisselschakelaar. De extra wisselschakelaar wordt op de standaard hoogte
aangebracht.
Positie nieuwe schakelaar en de keuze van de bestaande schakelaar aangeven op de
verkooptekening.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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Code

Omschrijving

R.358

Upgrade 1 schakelaar naar dimmer

Printdatum: 30 Maart, 2022

Verkoopprijs
€ 250,00

Op een door u gewenste positie wordt een LED draai dimmer gemonteerd op de positie
van en in plaats van de standaard lichtschakelaar (wisselschakelaar mogelijk, één kant te
dimmen). Dimmers worden altijd in één enkele doos uitgevoerd (één dimmer per
inbouwdoos).
N.B.:
- De dimmers zijn geschikt voor LED en halogeen met een nominaal vermogen van 2 tot
100 W/VA
- Naast de leddimmer moet ook het armatuur geschikt zijn voor dimmen.
- Kiest u een ledarmatuur welke is voorzien van een leddriver dan dient deze leddriver een
dimbare uitvoering te zijn.

R.360

Verplaatsen elektraonderdeel in de woning

€ 80,00

Het verplaatsen van een standaard elektrapunt, zoals een wandcontactdoos, een loze
leiding, een aansluitpunt CAI, een aansluitpunt TEL, een schakelaar (niet gecombineerd
met een wandcontactdoos) naar een andere positie binnen dezelfde ruimte. Alleen in lichte
scheidingswanden.
Aantal verplaatsingen en gewijzigde posities met maatvoering aangeven op de
verkooptekening.
M.u.v. het verplaatsen van een plafondlichtpunt, zie hiervoor woonwens R343.

R.375

Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten

€ 250,00

Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel. De
wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval
van een andere materialisatie, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.377

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten

€ 275,00

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel.
Hoogte 90 cm t.o.v. het maaiveld. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de
buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, wordt de
wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.378

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten met schakelaar

€ 385,00

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel
voorzien van een schakelaar. De schakelaar bevindt zich aan de binnenzijde van de
woning nabij de schakelaar van het buitenlichtpunt. Hoogte 90 cm t.o.v. het maaiveld. De
wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval
van een andere materialisatie, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.
Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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R.379

Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar

Printdatum: 30 Maart, 2022

Verkoopprijs
€ 310,00

Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een nieuwe schakelaar. De schakelaar
bevindt zich in de woonkamer nabij de schakelaar van het bestaande buitenlichtpunt.
Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het
lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende
materialisatie van de buitengevel, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd.
Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

R.380

Extra buitenlichtpunt op de gevel op bestaande schakelaar

€ 190,00

Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar. Exclusief
armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt
wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende
materialisatie van de buitengevel, m.u.v. glaspanelen, zal het buitenlichtpunt in opbouw
worden uitgevoerd. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.

T-R.325

twee lichtschakelaars opdelen

€ 95,00

Van één gecombineerde lichtschakelaar twee losse schakelaars maken.

Showroom offertes

K-K00

Coördinatiekosten t.b.v. keukenleidingschema andere keukenleverancier

€ 250,00

Extra kosten voor het controleren, corrigeren en coördineren van het leidingschema
keuken van een andere keukenleverancier dan Eigenhuis Keukens. Deze woonwens is
exclusief extra installatie in de keuken. De verrekening hiervan vindt u bij bovenstaande
woonwens.

R.800

Keukenleidingwerk standaard

€ 0,00

In de koop-/aanneemsom van uw stadswoning/appartement is geen standaard keuken
opgenomen. In de keukenruimte wordt wel een afgedopte keukeninstallatie aangebracht.
Met de opdracht voor deze woonwens kiest u voor het afgedopt opleveren van de
standaard keukeninstallatie. Het leidingwerk wordt op de standaard locatie (conform
0-tekening/verkooptekening) aangebracht. Koud- en warmwaterleidingen en de riolering
worden afgedopt. De wandcontactdozen worden afgemonteerd en de loze leidingen
worden voorzien van een blinde plaat. De keuken dient na oplevering geplaatst te worden.

R.803

Aanpassen legplan vloerverwarming in de keuken i.v.m. gewijzigde
keukenopstelling

€ 130,00

U kunt de keukentekening (bovenaanzicht van uw keukenopstelling) van uw
keukenshowroom bij ons indienen voor het aanpassen van het legplan van de
vloerverwarming.
Als u een vrijstaande ""Amerikaanse koelkast "" heeft gekocht dan adviseren wij u om de
vloerverwarming ter plaatse van de koelkast te sparen. U kunt op de keukentekening de
afmetingen van de sparing aangeven.

Showroom offertes

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw
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Code

Omschrijving

Verkoopprijs

K-K(bnr)

Aanpassen leidingwerk keuken conform tekeningen ……. (naam keukenleverancier)

Prijs
op
aanvraag

De keukeninstallatie aanpassen aan de hand van de door u aangeleverde keukentekening
van een andere keukenshowroom. Hierbij wordt het elektra, water en riool verplaatst naar
de op deze tekening aangegeven plaatsen en wordt de extra installatie gemaakt. De
afzuigventielen van de wtw-installatie worden niet verplaatst. U ontvangt van Heijmans een
offerte van deze aanpassingen.
De keuken wordt na oplevering geplaatst.
Naast de extra kosten voor de installatie brengen wij € 250,- in rekening voor het
controleren en eventueel corrigeren van het leidingschema keuken van derden.
N.B.
- Bovenstaande prijzen zijn gebasseerd op verplaatsingen binnen de keukenzone zoals is
aangegeven op de 0-tekening.
- Er kan alleen een offerte worden gemaakt op basis van een goed gemaatvoerde
leidingschema (inclusief aansluitwaardes van de apparatuur).
- Een gevelsparing t.b.v een afvoerkanaal voor een afzuigkap wordt niet aangebracht.
- De maatvoering van de keukeninstallatie dient door de keukenverkoper te worden
gecontroleerd door het inmeten in het werk. Dit kan nadat de wanden zijn afgewerkt, bij
voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier voor t.z.t. een uitnodiging.
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