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Keuzelijst Keuken

Datum 17-3-2021

Project De Ananas - Plandeel Viridis

Bouwnummer  

Klantgegevens

 

Selecteer uw opties uit Keuken

 

Opties

Keuken

50.01 Keukeninstallaties conform offerte n.t.b.

Keuken conform offerte keukenshowroom. De keukenshowroom zal een

keukencheque verrekenen met de door u uitgezochte keuken. Indien u

leidingwerk wilt verleggen kan de showroom dit meenemen in de offerte.

De kosten voor het verleggen van leidingwerk worden berekend via De Raad

Bouw. De aankoopsom van de keuken zal via de showroom aan u worden

doorberekend.

Indien u besluit de keuken te kopen in de projectshowroom heeft u diverse

voordelen:

1. De projectshowroom kan de keuken inmeten op de bouwplaats buiten de

inmeetmomenten.

2. Het is mogelijk om leidingwerk te verleggen tijdens het bouwproces indien de

indeling voor de sluitingsdatum definitief gekozen is.

3. De Raad Bouw legt de vloerverwarming conform de indeling van de keuken.

4. Alle communicatie verloopt tussen De Raad Bouw en de keukenshowroom.

Keuken

50.02 Geen keuken via showroom - Woningtype A € -500,00

Geen keuken via showroom. Het aangegeven bedrag zal worden verrekend met

het door u uitgezochte meerwerk en/of aan u worden gecrediteerd.

U kunt zelf via een externe keukenleverancier een keuken bestellen. Let op: het

is niet mogelijk om leidingwerk binnen de keuken te verleggen indien u kiest voor

een externe keukenleverancier. Het leidingwerk zal op de standaard positie

conform de verkooptekening worden afgedopt. Ook is het niet mogelijk om de

keuken tijdens het bouwproces in te meten (m.u.v. de kijkdagen). De

vloerverwarming in de keuken zal worden aangebracht conform de standaard

keukenindeling die op de verkooptekening is weergegeven.

Indien u geen keuze maakt voor een keuken via de showroom zullen wij, na de

sluitingsdatum, deze optie automatisch voor u selecteren.

De Ananas - Plandeel Viridis - - d.d. 17-3-2021
1 / 3



De Raad Bouw B.V.

Sandtlaan 36

2223GG Katwijk

(071) 405 15 00

joyce.demooij@deraad.nl

Keuken

50.03 Geen keuken via showroom - Woningtype C € -2500,00

Geen keuken via showroom. Het aangegeven bedrag zal worden verrekend met

het door u uitgezochte meerwerk en/of aan u worden gecrediteerd.

U kunt zelf via een externe keukenleverancier een keuken bestellen. Let op: het

is niet mogelijk om leidingwerk binnen de keuken te verleggen indien u kiest voor

een externe keukenleverancier. Het leidingwerk zal op de standaard positie

conform de verkooptekening worden afgedopt. Ook is het niet mogelijk om de

keuken tijdens het bouwproces in te meten (m.u.v. de kijkdagen). De

vloerverwarming in de keuken zal worden aangebracht conform de standaard

keukenindeling die op de verkooptekening is weergegeven.

Indien u geen keuze maakt voor een keuken via de showroom zullen wij, na de

sluitingsdatum, deze optie automatisch voor u selecteren.

Keuken

50.04 Geen keuken via showroom - Woningtype P € -3500,00

Geen keuken via showroom. Het aangegeven bedrag zal worden verrekend met

het door u uitgezochte meerwerk en/of aan u worden gecrediteerd.

U kunt zelf via een externe keukenleverancier een keuken bestellen. Let op: het

is niet mogelijk om leidingwerk binnen de keuken te verleggen indien u kiest voor

een externe keukenleverancier. Het leidingwerk zal op de standaard positie

conform de verkooptekening worden afgedopt. Ook is het niet mogelijk om de

keuken tijdens het bouwproces in te meten (m.u.v. de kijkdagen). De

vloerverwarming in de keuken zal worden aangebracht conform de standaard

keukenindeling die op de verkooptekening is weergegeven.

Indien u geen keuze maakt voor een keuken via de showroom zullen wij, na de

sluitingsdatum, deze optie automatisch voor u selecteren.

Keuken

50.05 Geen keuken via showroom - Woningtype S € -2500,00

Geen keuken via showroom. Het aangegeven bedrag zal worden verrekend met

het door u uitgezochte meerwerk en/of aan u worden gecrediteerd.

U kunt zelf via een externe keukenleverancier een keuken bestellen. Let op: het

is niet mogelijk om leidingwerk binnen de keuken te verleggen indien u kiest voor

een externe keukenleverancier. Het leidingwerk zal op de standaard positie

conform de verkooptekening worden afgedopt. Ook is het niet mogelijk om de

keuken tijdens het bouwproces in te meten (m.u.v. de kijkdagen). De

vloerverwarming in de keuken zal worden aangebracht conform de standaard

keukenindeling die op de verkooptekening is weergegeven.

Indien u geen keuze maakt voor een keuken via de showroom zullen wij, na de

sluitingsdatum, deze optie automatisch voor u selecteren.

Met deze opdrachtbevestiging komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen. 
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Keuzelijst Sanitair en Tegelwerk

Datum 1-3-2021

Project De Ananas - Plandeel Viridis

Bouwnummer  

Klantgegevens

 

Selecteer uw opties uit Sanitair en Tegelwerk

 

Opties

Sanitair

60.01 Standaard Sanitair € 0,00

Het aanbrengen van het standaard sanitair conform de opgave in de technische

omschrijving van de woning. Indien door u geen keuze wordt gemaakt voor

gewijzigd sanitair zullen wij na de sluitingsdatum deze optie automatisch voor u

selecteren.

Sanitair

60.02 Sanitair conform showroomofferte n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van sanitair conform de showroomofferte van de

geselecteerde projectshowroom.

Sanitair

60.04 Bad-/Douchecombinatie € 1700,00

Het leveren en aanbrengen van een bad (Geberit Renova 180x80) inclusief

(thermostatische) badkraan met ophanghaak en glijstang voor het douchen op

de positie zoals optioneel aangegeven op de verkooptekening. Met de keuze

voor deze optie komt de douchehoek te vervallen. Het bad zal worden uitgevoerd

als bad- / douchecombinatie. Deze optie is alleen mogelijk indien op de

verkooptekening is aangegeven dat dit een optiemogelijkheid is.

Sanitair

60.05 Extra Toilet € 1500,00

Het leveren en aanbrengen van een extra toilet in de badkamer. Deze optie is

alleen mogelijk indien op de verkooptekening is aangegeven dat dit een

optiemogelijkheid is.
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Tegelwerk

70.01 Tegelwerk conform showroomofferte n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk conform de getekende offerte van de

geselecteerde projectshowroom.

Tegelwerk

70.02 Standaard Tegelwerk - Vloertegel 60x60cm - kleur Dark € 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegel uitgevoerd in de kleur

''Dark'' in alle sanitaire ruimten van uw woning.

Indien door u geen keuze wordt gemaakt voor één van de aangeboden opties

voor tegelwerk zullen wij, na de sluitingsdatum, automatisch deze optie voor uw

selecteren.

Tegelwerk

70.03 Standaard Tegelwerk - Vloertegel 60x60cm - kleur Dust € 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegel uitgevoerd in de kleur

''Dust'' in alle sanitaire ruimten van uw woning.

Tegelwerk

70.04 Standaard Tegelwerk - Vloertegel 60x60 - kleur Grey € 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegel uitgevoerd in de kleur

''Grey'' in alle sanitaire ruimten van uw woning.

Tegelwerk

70.05 Standaard Tegelwerk - Vloertegel 60x60 - kleur Taupe € 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegel uitgevoerd in de kleur

''Taupe'' in alle sanitaire ruimten van uw woning.

Tegelwerk

70.06 Standaard Tegelwerk - Wandtegel 30x60 - kleur Mat Wit € 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegel uitgevoerd in de kleur

''Mat Wit'' in alle sanitaire ruimten van uw woning.

Indien door u geen keuze wordt gemaakt voor één van de aangeboden opties

voor tegelwerk zullen wij, na de sluitingsdatum, automatisch deze optie voor uw

selecteren.
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Tegelwerk

70.07 Standaard Tegelwerk - Wandtegel 30x60 - kleur Glanzend Wit € 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegel uitgevoerd in de kleur

''Glanzend Wit'' in alle sanitaire ruimten van uw woning.

Met deze opdrachtbevestiging komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen. 

Algemene toelichting meer- en minderwerk

- De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

- Betaling van de gekozen opties zal plaatsvinden in twee termijnen: 25% bij opdracht en 75% bij gereed meerwerk

- Op eventueel bijgevoegde optietekeningen staan de wijzigingen aangegeven. Voor het standaard gedeelte van de woning

kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige verkoopbescheiden.

Optietekeningen behoren niet tot uw contractstuk. 

- Meerwerk kan resulteren in extra bouwtijd. 

Wij verzoeken u deze opdrachtbevestiging op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden of opmerkingen zijn kunt u deze

voor ondertekening van de opdrachtbevestiging kenbaar maken aan uw kopersbegeleider via het kopersportaal. 

  Voor akkoord

  {{Signer1}}   {{Signer2}}   {{Signer3}}   {{Signer4}}

 

  ______________________
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Keuzelijst Binnendeuren

Datum 1-3-2021

Project De Ananas - Plandeel Viridis

Bouwnummer  

Klantgegevens

 

Selecteer uw opties uit Binnendeuren

 

Opties

Binnendeuren

00.17 Binnendeuren conform offerte n.t.b.

Voor het wijzigen van binnendeuren kunt u terecht in het online portaal van

Svedex Deurplus. Met uw persoonlijke logingegevens kunt u hier, via uw

kopersportaal, inloggen om online uw bestelling voor binnendeuren, kozijnen en

deurbeslag door te geven.

Binnendeuren

00.18 Standaard binnendeuren € 0,00

Indien u kiest voor deze optie zullen de standaard binnendeuren conform de

technische omschrijving worden geleverd en aangebracht in de woning.

Indien u geen keuze maakt voor andere binnendeuren via het Svedex

Deurportaal zullen wij, na de sluitingsdatum, deze optie automatisch voor u

selecteren.

Met deze opdrachtbevestiging komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen. 

Algemene toelichting meer- en minderwerk

- De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

- Betaling van de gekozen opties zal plaatsvinden in twee termijnen: 25% bij opdracht en 75% bij gereed meerwerk

- Op eventueel bijgevoegde optietekeningen staan de wijzigingen aangegeven. Voor het standaard gedeelte van de woning

kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige verkoopbescheiden.

Optietekeningen behoren niet tot uw contractstuk. 

- Meerwerk kan resulteren in extra bouwtijd. 

Wij verzoeken u deze opdrachtbevestiging op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden of opmerkingen zijn kunt u deze

voor ondertekening van de opdrachtbevestiging kenbaar maken aan uw kopersbegeleider via het kopersportaal. 

  Voor akkoord

  {{Signer1}}   {{Signer2}}   {{Signer3}}   {{Signer4}}

 

  ______________________
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Keuzelijst Elektra

Datum 1-3-2021

Project De Ananas - Plandeel Viridis

Bouwnummer  

Klantgegevens

 

Selecteer uw opties uit Elektra

 

Opties

Elektra

30.01 Bedraden loze leiding als enkele wandcontactdoos - Algemene groep € 125,00

Het bedraden van een loze leiding uitgevoerd als enkele wandcontactdoos

aangesloten op en algemene groep de meterkast. U dient op tekening aan te

geven welke loze leiding dient te worden bedraad.

Elektra

30.02 Bedraden loze leiding als enkele wandcontactdoos - Extra groep € 325,00

Het bedraden van een loze leiding uitgevoerd als enkele wandcontactdoos

aangesloten op een extra groep in de meterkast. U dient op tekening aan te

geven welke loze leiding dient te worden bedraad.

Elektra

30.03 Bedraden loze leiding als dubbele wandcontactdoos - Algemene groep € 160,00

Het bedraden van een loze leiding uitgevoerd als dubbele wandcontactdoos

aangesloten op een algemene groep in de meterkast. U dient op tekening aan te

geven welke loze leiding dient te worden bedraad.

Elektra

30.04 Bedraden loze leiding als dubbele wandcontactdoos - Extra groep € 360,00

Het bedraden van een loze leiding uitgevoerd als enkele wandcontactdoos

aangesloten op een extra groep in de meterkast. U dient op tekening aan te

geven welke loze leiding dient te worden bedraad.

Elektra

30.05 Loze leiding bedraden t.b.v. CAI (COAX) € 125,00

Het bedraden van een willekeurige loze leiding in de woning met een CAI-

bedrading (COAX t.b.v. tv-aansluiting). De CAI kabel wordt in de meterkastlijst

als losse kabel aangebracht. U dient op de verkooptekening de gewenste leiding

te selecteren welke dient te worden voorzien van deze bedrading.
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Elektra

30.06 Loze leiding bedraden t.b.v. TEL (telefoon) € 125,00

Het bedraden van een willekeurige loze leiding in de woning met een telefoon

(TEL) bedrading. U dient op de verkooptekening de gewenste leiding te

selecteren welke dient te worden voorzien van deze bedrading.

Elektra

30.07 Loze leiding bedraden t.b.v. UTP (CAT6) € 125,00

Het bedraden van een willekeurige loze leiding in de woning met een UTP-

bedrading (CAT6). De UTP kabel wordt in de meterkastlijst als losse kabel

aangebracht. U dient op de verkooptekening de gewenste leiding te selecteren

welke dient te worden voorzien van deze bedrading.

Elektra

30.08 Verplaatsen wandaansluitpunt € 70,00

Het verplaatsen van een op tekening aangegeven wandcontactdoos, schakelaar,

wandlichtpunt, bedrade of loze leiding naar een andere positie op dezelfde wand.

Dit is alleen mogelijk op de lichte scheidingswanden in de woning. U dient op

tekening de gewenste positie op te geven. Uw kopersbegeleider dient te

beoordelen of de gewenste positie uitvoerbaar is.

Elektra

30.09 Extra aardlekschakelaar € 280,00

Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast. Per 4

groepen in uw woning heeft u 1 aardlekschakelaar nodig.

- De hoeveelheid groepen die standaard aanwezig zijn in uw woning zullen na

opgave van de installateur met u worden gecommuniceerd.

- De installateur dient te beoordelen in hoeverre voor de door u gekozen

meerwerkopties en keukeninstallaties een extra aardlekschakelaar benodigd is.

Indien na opgave van de installateur blijkt dat er onvoldoende

aardlekschakelaars in de woning aanwezig zijn om de benodigde installaties

goed te kunnen aansluiten kan mogelijk op een later moment in het bouwproces

worden doorberekend.

Elektra

30.10 Verhuisverlichting € 175,00

Het aanbrengen van verhuisverlichting op alle lichtpunten in de gehele woning.

Verhuisverlichting bestaat uit een fitting inclusief een LED-lamp.
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Elektra

30.11 Loze leidingen t.b.v. zonwering € 525,00

Het aanbrengen van loze leidingen t.b.v. het door u later aanbrengen van

(elektrische) zonwering op de zonbelaste gevels van het gebouw. Deze

voorziening zal worden gerealiseerd bij alle ramen die niet zijn gelegen onder

een balkon of terras. Deze optie is niet te kiezen voor de woningen die zijn

gelegen op een niet zonbelaste gevel.

Elektra

80.09 Verlaagd plafond & inbouwspots toilet € 775,00

Het aanbrengen van een verlaagd gipsplafond voorzien van 2 LED inbouwspots

in het toilet. De LED-spots zullen conform bijgevoegde tekening worden

aangebracht.

Elektra

80.10 Verlaagd plafond & inbouwspots badkamer n.t.b.

Het aanbrengen van een verlaagd gipsplafond voorzien van LED inbouwspots in

de badkamer. Voor deze optie kunt u op basis van uw badkamerindeling een

offerte aanvragen bij uw kopersbegeleider.

Met deze opdrachtbevestiging komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen. 

Algemene toelichting meer- en minderwerk

- De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

- Betaling van de gekozen opties zal plaatsvinden in twee termijnen: 25% bij opdracht en 75% bij gereed meerwerk

- Op eventueel bijgevoegde optietekeningen staan de wijzigingen aangegeven. Voor het standaard gedeelte van de woning

kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige verkoopbescheiden.

Optietekeningen behoren niet tot uw contractstuk. 

- Meerwerk kan resulteren in extra bouwtijd. 

Wij verzoeken u deze opdrachtbevestiging op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden of opmerkingen zijn kunt u deze

voor ondertekening van de opdrachtbevestiging kenbaar maken aan uw kopersbegeleider via het kopersportaal. 

  Voor akkoord

  {{Signer1}}   {{Signer2}}   {{Signer3}}   {{Signer4}}

 

  ______________________
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Keuzelijst Afbouw

Datum 1-3-2021

Project De Ananas - Plandeel Viridis

Bouwnummer  

Klantgegevens

 

Selecteer uw opties uit Afbouw

 

Opties

Overig

80.01 Glasweefselbehang - Fijne structuur incl. 2x sausen € 39,75

Het aanbrengen van glasweefsel behang in een fijne ruitstructuur in alle

verblijfsruimten en hal. In de techniekruimte en sanitaire ruimte (m.u.v. boven het

tegelwerk in toilet) zal geen behang worden aangebracht. Voor het uitvoeren van

deze behangsoort dient de woning te worden voorzien van een sausklare

afwerking. Deze afwerking is in de prijs inbegrepen.

Het behang wordt 2x gesausd en uitgevoerd in de kleur RAL9010. De

opgegeven prijs is een indicatie per m² wandoppervlakte. Indien u deze optie

selecteert zullen wij in overleg met de schilder een totaalofferte uitbrengen voor

uw specifieke woning. Bijgesloten afbeelding is indicatief.

Overig

80.02 Glasweefselbehang - Grove structuur incl. 2x sausen € 25,00

Het aanbrengen van glasweefsel behang in een grove ruitstructuur in alle

verblijfsruimten en hal. In de techniekruimte en sanitaire ruimte (m.u.v. boven het

tegelwerk in toilet) zal geen behang worden aangebracht. Het behang wordt 2x

gesausd en uitgevoerd in de kleur RAL9010. De opgegeven prijs is een indicatie

per m² wandoppervlakte. Indien u deze optie selecteert zullen wij in overleg met

de schilder een totaalofferte uitbrengen voor uw specifieke woning. Bijgesloten

afbeelding is indicatief.

Overig

80.03 Glasweefselbehang - Gladde structuur incl. 2x sausen € 39,75

Het aanbrengen van glasweefsel behang in een gladde structuur in alle

verblijfsruimten en hal. In de techniekruimte en sanitaire ruimte (m.u.v. boven het

tegelwerk in toilet) zal geen behang worden aangebracht. Voor het uitvoeren van

deze behangsoort dient de woning te worden voorzien van een sausklare

afwerking. Deze afwerking is in de prijs inbegrepen.

Het behang wordt 2x gesausd en uitgevoerd in de kleur RAL9010. De

opgegeven prijs is een indicatie per m² wandoppervlakte. Indien u deze optie

selecteert zullen wij in overleg met de schilder een totaalofferte uitbrengen voor

uw specifieke woning. Bijgesloten afbeelding is indicatief.
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Met deze opdrachtbevestiging komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen. 

Algemene toelichting meer- en minderwerk

- De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

- Betaling van de gekozen opties zal plaatsvinden in twee termijnen: 25% bij opdracht en 75% bij gereed meerwerk

- Op eventueel bijgevoegde optietekeningen staan de wijzigingen aangegeven. Voor het standaard gedeelte van de woning

kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige verkoopbescheiden.

Optietekeningen behoren niet tot uw contractstuk. 

- Meerwerk kan resulteren in extra bouwtijd. 

Wij verzoeken u deze opdrachtbevestiging op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden of opmerkingen zijn kunt u deze

voor ondertekening van de opdrachtbevestiging kenbaar maken aan uw kopersbegeleider via het kopersportaal. 

  Voor akkoord

  {{Signer1}}   {{Signer2}}   {{Signer3}}   {{Signer4}}

 

  ______________________
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