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Aantal woningen:
Datum:

27 woningen Kops Kwartier
Bouwnummers 01 t/m 27
10 november 2022

Omschrijving project
Deze wegwijzer bij aankoop heeft betrekking op realiseren van 27 woningen in diverse varianten in het
project Kops kwartier in Nijmegen. Naast de woningen worden er 41 appartementen gerealiseerd.
Opdrachtgever/ ondernemer
De opdrachtgever is Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.
Realisatie
De woningen worden gebouwd door Van Wijnen Arnhem B.V.
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Project:
Woningmodel:

44100401 Nijmegen, Kops Kwartier
27 Stadswoningen

Datum:

10-11-2022

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken
in het gesprek met uw kopersbegeleider.
Verkoopprijs
incl. btw
Keuze Optienr. Omschrijving
Aantal Eenh.
Ruwbouw
Indelingen
2.C.0.52 Gladiolus F en Fs - Beneden verdieping - Trapkast met
1 ST
dichte trap
Het aanbrengen van een trapkast onder de trap van de beneden verdieping naar de
begane grond die te bereiken is via de keuken.

€ 1.675,00

De standaard open trap van de beneden verdieping naar de begane grond wordt
vervangen door een dichte trap met stootborden. Het traphek komt te vervallen
en er wordt een plafond hoge wand geplaats conform de optietekening om de
trapkast dicht te maken. De trap wordt voorzien van een standaard leuning
conform de technische omschrijving.
De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur voorzien van een loopslot conform de optietekening. Het bovenlicht
wordt dichtgezet met een tweezijdig wit afgelakt paneel.
In de trapkast wordt een wandlichtpunt en een schakelaar gecombineerd met een
wandcontactdoos aangebracht. De schakelaar met enkele wandcontactdoos en het
wandlichtpunt worden op de standaard hoogte aangebracht. De gehele trap wordt
voorzien van grondverf en niet afgelakt. De schroef- spijkergaten blijven in
het zicht.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus F en Fs.
Hoogte schakelaar en wandcontactdoos: 1050mm+
Hoogte wandlichtpunt: 1650mm+
2.C.0.54 Gladiolus G en Gs - Beneden verdieping - Trapkast met
1 ST
dichte trap
Het aanbrengen van een trapkast onder de trap van de beneden verdieping naar de
begane grond die te bereiken is via de keuken.

€ 1.535,00

De standaard open trap van de beneden verdieping naar de begane grond wordt
vervangen door een dichte trap met stootborden.
De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur voorzien van een loopslot conform de optietekening. Het bovenlicht
wordt dichtgezet met een tweezijdig wit afgelakt paneel.
In de trapkast wordt een wandlichtpunt en een schakelaar gecombineerd met een
wandcontactdoos aangebracht. De schakelaar met enkele wandcontactdoos en het
wandlichtpunt worden op de standaard hoogte aangebracht. De gehele trap wordt
voorzien van grondverf en niet afgelakt. De schroef- spijkergaten blijven in
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het zicht.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus G en Gs.
Hoogte schakelaar en wandcontactdoos: 1050mm+
Hoogte wandlichtpunt: 1650mm+
2.C.0.56 Gladiolus F, Fs, G en Gs - Beneden verdieping - Koekoek

1 ST

€ 9.845,00

De woning wordt op de beneden verdieping voorzien van een koekoek van ca. 2050
mm breed, 1500 mm hoog en 1000 mm diep conform de optietekening. De koekoek
bestaat uit een prefab betonnen bakconstructie bevestigd aan de beneden
verdiepingsmuur. Door een koekoek ontstaat er daglichttoetreding en extra
ventilatiemogelijkheden.
De koekoek is standaard voorzien van een wit kunststof kozijn gemonteerd op
houten stelkozijnen, welke deels in het zicht blijven. De draai- /kieprichting
(naar binnen) van de ramen wordt uitgevoerd conform de optietekeningen.
De koekoek wordt aan de buitenzijde afgeschermd met een stalen rooster.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus F, Fs, G en
Gs.
2.C.0.58 Gladiolus F, Fs, G en Gs - Beneden verdieping - Toilet

1 ST

€ 5.660,00

Het aanpassen van de indeling van de beneden verdieping zodat er een toilet
wordt gecreëerd conform de optietekening.
Conform de optietekening worden er extra binnenwanden geplaatst waardoor er een
toilet ontstaat. Er wordt een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur geplaatst om het toilet bereikbaar te maken. In het toilet wordt een
plafondlichtpunt met schakelaar aangebracht conform de optietekening. De
schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Het plafondlichtpunt in de
berging wordt verplaatst. In het toilet wordt een afzuigpunt voor de ventilatie
aangebracht. De wand-, vloer- en plafondafwerking wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving. Het toilet wordt voorzien van standaard sanitair en
tegelwerk conform de technische omschrijving en optietekening. De
installatiepunten en het sanitair worden aangebracht conform de nultekening
"Toilet beneden verdieping".
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus F, Fs, G en
Gs.
2.C.0.60 Gladiolus F, Fs, G en Gs - Beneden verdieping - Opdelen
1 ST
berging
Het opdelen van de berging op de beneden verdieping conform de optietekening.

n.t.b.

Conform de optietekening worden er extra binnenwand en een standaard
binnendeurkozijn met een standaard binnendeur geplaatst.
Het standaard plafond lichtpunt wordt verplaatst en in de nieuwe ontstane
ruimte wordt een extra plafondlichtpunt met schakelaar gecombineerd met een
enkele wandcontactdoos aangebracht conform de optietekening. De schakelaar
wordt op de standaard hoogte aangebracht.
De ventilatiepunten worden aangebracht conform de optietekening. De wand-,
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vloer- en plafondafwerking wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving.
De vloerverwarming wordt niet aangepast.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus F, Fs, G en
Gs.
2.C.0.62 Gladiolus F en Fs - Beneden verdieping - Badkamer

1 ST

€ 17.950,00

Het aanpassen van de indeling van de beneden verdieping zodat er een badkamer
wordt gecreëerd conform de optietekening.
Er worden extra binnenwand geplaatst waardoor er een badkamer ontstaat en de
berging wordt verkleind. Er wordt een standaard binnendeurkozijn met een
standaard binnendeur geplaatst om de badkamer vanuit de onbenoemde ruimte
bereikbaar te maken. De badkamer wordt voorzien van vloerverwarming.
De badkamer wordt voorzien van standaard sanitair en tegelwerk conform de
technische omschrijving en optietekening. De installatiepunten en het sanitair
worden aangebracht conform de nultekening "Extra badkamer benedenverdieping".
Het plafonlichtpunt Y wordt verplaatst conform de optietekening.
De wand-, vloer- en plafondafwerking van de badkamer wordt uitgevoerd conform
de technische omschrijving.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus F en Fs.
2.C.0.64 Gladiolus G en Gs - Beneden verdieping - Badkamer

1 ST

€ 17.840,00

Het aanpassen van de indeling van de beneden verdieping zodat er een badkamer
wordt gecreëerd conform de optietekening.
De standaard berging komt te vervallen en in deze (verkleinde) ruimte wordt een
badkamer gerealiseerd conform de optietekening. Het standaard binnendeurkozijn
met een standaard binnendeur wordt verplaatst om de badkamer vanuit de
onbenoemde ruimte bereikbaar te maken. De badkamer wordt voorzien van
vloerverwarming. Het standaard binnendeurkozijn met een standaard binnendeur
van de onbenoemde ruimte wordt verplaatst conform de optietekening. De
schakelaar van plafondlichtpunt Z in de onbenoemde ruimte wordt verplaatst. De
enkele wandcontactdoos in de onbenoemde ruimte wordt verplaatst t.b.v. de
elektrische radiator.
De badkamer wordt voorzien van standaard sanitair en tegelwerk conform de
technische omschrijving en optietekening. De installatiepunten en het sanitair
worden aangebracht conform de nultekening "Extra badkamer benedenverdieping".
De wand-, vloer- en plafondafwerking van de badkamer wordt uitgevoerd conform
de technische omschrijving.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus G en Gs.
2.C.0.66 Oliva A, As, C, D, en E - Begane grond - Trapkast met dichte
1 ST
trap
Het aanbrengen van een trapkast onder de trap van de begane grond naar de
eerste verdieping die te bereiken is via de woonkamer.

€ 1.675,00

De standaard open trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt
vervangen door een dichte trap met stootborden. Het traphek komt te vervallen
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en er wordt een plafond hoge wand geplaats conform de optietekening om de
trapkast dicht te maken. De trap zal worden voorzien van een standaard leuning
conform de technische omschrijving.
De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur voorzien van een loopslot conform de optietekening. Het bovenlicht
wordt dichtgezet met een tweezijdig wit afgelakt paneel.
In de trapkast wordt een wandlichtpunt en een schakelaar gecombineerd met een
wandcontactdoos aangebracht. De schakelaar met enkele wandcontactdoos en het
wandlichtpunt worden op de standaard hoogte aangebracht. De gehele trap wordt
voorzien van grondverf en niet afgelakt. De schroef- spijkergaten blijven in
het zicht.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva A, As, C, D en E.
Hoogte schakelaar en wandcontactdoos: 1050mm+
Hoogte wandlichtpunt: 1650mm+
2.C.0.68 Oliva C, D en E - Begane grond - Deur naar keuken

1 ST

€ 440,00

Het aanbrengen van een binnendeur tussen de woonkamer en keuken.
Er wordt een binnenwand en een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur voorzien van standaard garnituur aangebracht conform de
optietekening.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva C, D en E
2.C.0.70 Oliva A, As, Gladiolus F en Fs - Begane grond - Deur naar
1 ST
werkkamer
Het aanbrengen van een binnendeur tussen de woonkamer en werkkamer.

€ 440,00

Er wordt een binnenwand en een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur voorzien van standaard garnituur aangebracht conform de
optietekening.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva A, As, Gladiolus
F en Fs
2.C.0.72 Oliva A, As, C, D, E en Gladiolus F en Fs - Begane grond 1 ST
Garderobe met deur
De gaderobe wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur voorzien van een loopslot conform de optietekening.

€ 440,00

Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Olivia A, As, C, D, E
en Gladios F en Fs.
2.C.0.74 Gladiolus G en Gs - Begane grond - Werkkamer Gladiolus G
1 ST
en Gs
Het aanpassen van de indeling van de begane grond zodat er werkkamer wordt
gecreëerd.

€ 2.360,00

In de woonkamer wordt een extra binnenwand geplaatst waardoor er een werkkamer
ontstaat. Er wordt een standaard binnendeurkozijn met standaard binnendeur
geplaatst om de werkkamer vanuit de woonkamer bereikbaar te maken. De werkkamer
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wordt voorzien van vloerverwarming.
De schakelaars van lichtpunten d, e en f worden verplaatst conform de
optietekening. De thermostaat, schakelaar, dubbele wandcontactdoos worden in de
werkkamer aangebracht conform de optietekening. Één dubbele wandcontactdoos
wordt verplaatst naar de woonkamer conform de optietekening.
De elektrapunten worden op de standaard hoogte aangebracht.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus G en Gs.
2.C.0.76 Gladiolus F, Fs, G en Gs - Begane grond - Vide

1 ST

n.t.b.

De woonkamer voorzien met een vide waardoor deze ruimte wordt verbonden met de
beneden verdieping. Er zal een volglas hekwerk worden geplaats conform de
optietekening.
Het hekwerk wordt bevestigd op de vloer en aan de wanden. De vloerrand wordt
afgetimmerd en gegrond opgeleverd.
De UTP-aansluiting en twee keer een dubbele wandcontactdoos worden verplaatst
conform de optietekening.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus F, Fs, G en
Gs.
2.C.0.78 Oliva A, As, E, D en Gladiolus F en FS - 1e verdieping 1 ST
Separaat toilet i.c.m. vergroten badkamer
Het aanpassen van de indeling van de eerste verdieping zodat er een separaat
toilet en een vergrootte badkamer ontstaat.

€ 2.950,00

In de badkamer worden extra binnenwanden geplaatst waardoor er een separaat
toilet ontstaat. Er wordt een standaard binnendeurkozijn met een standaard
binnendeur geplaatst om het toilet vanuit de overloop bereikbaar te maken. In
het toilet wordt een plafondlichtpunt met schakelaar aangebracht conform de
optietekening. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. In het
toilet wordt een afzuigpunt voor de ventilatie aangebracht. De wand-, vloer- en
plafondafwerking wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving. De
installatiepunten en het sanitair worden aangebracht conform de nultekening
"Separaat toilet i.c.m. vergrootte badkamer".
De standaard badkamer wordt vergroot conform de optietekening waarbij de
installatiepunten en het sanitair worden aangebracht conform de nultekening
"Separaat toilet i.c.m. vergrootte badkamer". Er wordt geen fontein geplaatst.
In de badkamer wordt een extra plafondlichtpunt aangebracht.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva A, As, E, D
Gladiolus F, Fs.
Deze optie is exclusief een ligbad hiervoor dient optie 3.E.0.74 afgenomen te
worden.
2.C.0.80 Oliva A, As, E, C, D Gladiolus F en FS - 1e verdieping 1 ST
Samenvoegen slaapkamer 1 en 2
Het aanpassen van de indeling van de eerste verdieping zodat de slaapkamers 1
en 2 worden samengevoegd.

€ -195,00
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De binnenwand tussen de slaapkamers 1 en 2 komt te vervallen. Hierdoor ontstaat
er één grote slaapkamer conform de optietekening. De elektrapunten,
vloerverwarming en ventilatie punten worden aangebracht/ gewijzigd conform de
optietekening.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva A, As, C, E, D
Gladiolus F en FS
2.C.0.82 Oliva B en BS en Gladiolus G en GS - 1e verdieping - Kozijn
1 ST
voorzien van een paneel
Het aanbrengen van een paneel in het kozijn, zodat er een bad voor het raam
langs geplaatst kan worden.

€ 680,00

De binnenmuur wordt gedeeltelijk opgetrokken. Het standaard kozijn wordt
voorzien van een tussendorpel en het onderste gedeelte van het kozijn wordt
voorzien van een paneelvulling. Het paneel wordt uitgevoerd in de kleur conform
de technische omschrijving.
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring/ verlenen vergunning door de
gemeente.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva B en BS en
Gladiolus G en GS.
2.C.0.84 Oliva A, As E, D en Gladios F en Fs - 2e verdieping 1 ST
Badkamer
Het aanpassen van de indeling van de tweede verdieping zodat er een badkamer
wordt gecreëerd conform de optietekening.

€ 18.440,00

Er worden extra binnenwand geplaatst waardoor er een badkamer ontstaat en
slaapkamer 5 wordt verkleind. Er wordt een standaard binnendeurkozijn met een
standaard binnendeur geplaatst om de badkamer vanuit de slaapkamer bereikbaar
te maken. De badkamer wordt voorzien van vloerverwarming.
De badkamer wordt voorzien van standaard sanitair en tegelwerk conform de
technische omschrijving en optietekening. De installatiepunten en het sanitair
worden aangebracht conform de nultekening "Extra badkamer 2e verdieping". De
bouwkundige douchewand tussen het toilet en douche wordt ca. 2100 mm hoog en
alzijdig betegeld.
De wand-, vloer- en plafondafwerking van de badkamer wordt uitgevoerd conform
de technische omschrijving.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva A, As, E, D
Gladiolus F en FS.
2.C.0.86 Oliva B, Bs en Gladiolus G en Gs - 2e verdieping - badkamer

1 ST

€ 19.070,00

Het aanpassen van de indeling van de 2e verdieping zodat er een badkamer wordt
gecreëerd in slaapkamer 4 conform de optietekening.
Er worden extra binnenwanden geplaatst waardoor er een badkamer ontstaat. Er
wordt een standaard binnendeurkozijn met een standaard binnendeur geplaatst om
de badkamer vanuit de slaapkamer bereikbaar te maken. De slaapkamer en badkamer
worden voorzien van vloerverwarming.
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De badkamer wordt voorzien van standaard sanitair en tegelwerk conform de
technische omschrijving en optietekening. De bouwkundige douchewand tussen het
toilet en douche wordt ca. 2100 mm hoog en alzijdig betegeld. De
installatiepunten en het sanitair worden aangebracht conform de nultekening
"Extra badkamer 2e verdieping".
De elektrapunten en installatiepunten worden in de slaapkamer conform de
optietekening en op de standaard hoogte aangebracht. De wand-, vloer- en
plafondafwerking van de slaapkamer en badkamer wordt uitgevoerd conform de
technische omschrijving.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva B en Bs en
Gladiolus G en Gs.
2.C.0.88 Oliva C - 2e verdieping - badkamer

1 ST

n.t.b.

Het aanpassen van de indeling van de 2e verdieping zodat er een badkamer wordt
gecreëerd in slaapkamer 4 conform de optietekening. De overloop wordt verkleind
waarbij het traphek komt te vervallen, de techniekruimte wordt bereikbaar via
slaapkamer 5.
Er worden binnenwanden verplaatst en extra binnenwanden geplaatst waardoor er
een badkamer ontstaat. Er wordt een standaard binnendeurkozijn met een
standaard binnendeur geplaatst om de badkamer vanuit de slaapkamer bereikbaar
te maken. De slaapkamer en badkamer worden voorzien van vloerverwarming.
De badkamer wordt voorzien van standaard sanitair en tegelwerk conform de
technische omschrijving en optietekening. De installatiepunten en het sanitair
worden aangebracht conform de nultekening "Extra badkamer 2e verdieping".
Het kozijn en de binnendeur van de technische ruimte worden verplaatst conform
de optietekening.
De elektrapunten en installatiepunten worden in de slaapkamers, overloop en
techniekruimte aangebracht conform de optietekening en op de standaard hoogte
aangebracht. De wand-, vloer- en plafondafwerking van de slaapkamer en badkamer
wordt uitgevoerd conform de technische omschrijving.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva C.
2.C.0.90 Oliva B, Bs en Gladiolus G en Gs - 2e verdieping - Walkin
closet
Deze optie kan alleen in combinatie met optie 2.C.0.86 "Oliva B, Bs en
Gladiolus G en Gs - 2e verdieping -Badkamer." worden afgenomen.

1 ST

€ 345,00

Het aanpassen van de indeling van de 2e verdieping zodat er een walkin closet
worden gecreëerd in slaapkamer 4 conform de optietekening. Er wordt een extra
binnenwand geplaatst waardoor er een walkin closet ontstaat.
De elektrapunten en installatiepunten worden in de walkin closet en slaapkamer
conform de optietekening en op de standaard hoogte aangebracht.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva B, Bs en
Gladiolus G en Gs.
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€ 235,00

Deze optie kan alleen in combinatie met optie 2.C.0.88 "Oliva C - 2e verdieping
-Badkamer" worden afgenomen.
Het aanpassen van de indeling van de 2e verdieping zodat er een walkin closet
worden gecreëerd in slaapkamer 4 conform de optietekening. Er wordt een extra
binnenwand geplaatst waardoor er een walkin closet ontstaat.
De elektrapunten en installatiepunten worden in de walkin closet en slaapkamer
conform de optietekening en op de standaard hoogte aangebracht.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Oliva C.
2.C.0.96 Leidingvrije zone 35x35cm

............ ST

€ 185,00

In de vloer wordt een leidingvrije zone aangebracht van 35x35 cm, zodat in de
toekomst in deze zone geboord kan worden of een voorziening gemaakt kan worden
voor bijvoorbeeld een vloerpot.
let op!
Deze optie is onder voorbehoud goedkeuring door de constructeur en de
vloerenleverancier. Het kan dus zijn dat de gewenste locatie om te boren niet
mogelijk blijkt.

2.C.1.50 Alternatieve indeling (individueel)

1 ST

n.t.b.

Het aanpassen van de indeling van het appartement. Deze optie wordt individueel
uitgewerkt en geoffreerd. Graag op een tekening aangeven wat de desbetreffende
wensen zijn voor de indeling van uw appartement, inclusief maatvoering.
De mogelijkheden zijn:
- Lichte scheidingswanden verplaatsen.
- Lichte scheidingswanden laten vervallen.
De positie van de badkamer, het toilet en de berging kunnen niet
worden aangepast. Uw verzoek tot aanpassing van de indeling zal worden getoetst
aan het bouwbesluit en de plaatselijke voorschriften.
Keuken
2.D.0.10 Standaard aansluitpunten keuken

1 ST

€ 0,00

Het aanbrengen van de afgedopte aansluitpunten in de keuken op de standaard
posities, zoals aangegeven op de nultekening van de projectshowroom.
De wateraansluitingen worden afgedopt op een muurplaat aangebracht. Er wordt
een afgedopte afvoerbuis vanuit de vloer aangebracht. De elektrische
aansluitingen worden wel afgemonteerd.
Houdt er rekening mee dat een recirculatie afzuigkap noodzakelijk is. Het is
niet mogelijk om een geveldoorvoer aan te brengen. Daarnaast is het niet
mogelijk de afzuigkap op de mechanische ventilatie aan te sluiten. De
mechanische ventilatie punten zijn indicatief aangegeven op de tekening. De
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exacte positie en het aantal wordt in een later stadium door de installateur
bepaald.
Onder de locatie van het standaard keukenblok zal de vloerverwarming niet
worden doorgelegd. De keuken wordt, in eigen beheer, na oplevering geplaatst.
2.D.0.12 Aansluitpunten keuken aanpassen

1 ST

n.t.b.

Het aanbrengen van de aansluitpunten in de keuken, zoals aangegeven op de
keukentekening*.
Er worden kosten berekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige
aansluitpunten en voor eventuele extra aansluitpunten en voor extra
leidingwerk. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling en worden
door Van Wijnen geoffreerd.
In de standaard keukenopstelling zitten de spoelbak en de vaatwasmachine naast
elkaar. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd.
Het is niet mogelijk om via Van Wijnen een geveldoorvoer aan te brengen. Wij
adviseren u derhalve om een recirculatieafzuigkap toe te passen. Het is niet
mogelijk de afzuigkap op de mechanische ventilatie aan te sluiten. De standaard
mechanische ventilatie punten zijn indicatief aangegeven op de tekening. De
exacte positie en het aantal wordt in een later stadium door de installateur
bepaald. Het is niet mogelijk om de standaard mechanische ventilatie punten te
verplaatsen.
Eventuele verplaatsingskosten die in de offerte kunnen voorkomen:
- Verplaatsen elektrapunt € 90,- Verplaatsen afvoer-, warm- en koudwaterleiding binnen de keukenzone € 265,Eventuele extra aansluitpunten en/of aanpassingen die in de offerte kunnen
voorkomen:
- Teken- en coördinatie kosten bij aanschaf keuken anders dan
projectleverancier € 95,- Aanpassen vloerverwarmingspatroon (indien een andere opstelling wordt
gekozen) - prijs 165,- Wijzigen 2-fase Perilex in 3-fase Perilex kookaansluiting € 295,- Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep tot 3,6Kw € 320,- Extra enkele wandcontactdoos € 165,- Extra dubbele wandcontactdoos € 195,- Extra wandlichtpunt met schakelaar € 235,- Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar € 165,- Extra enkele wandcontactdoos tegen het plafond t.b.v. een afzuigkap € 165,- Extra loze leiding € 185,- Extra koudwateraansluiting binnen de keukenzone - € 290,- Extra afvoer binnen de keukenzone € 240,Let op!
Het plaatsen van de keuken door de keukenleverancier zal na oplevering
plaatsvinden.
*Bij aanschaf keuken anders dan projectleverancier dient de keukentekening te
voldoen aan de instructies "aanpassen leidingwerk keuken". Vraag de instructie
aan bij uw kopersbegeleider.
*Wenst u de keuken op een andere positie dan is aangegeven op de
verkooptekening, dan zal dit getoets worden door Van Wijnen en de intallateur
op technische haalbaarheid. Indien de gewenste positie mogelijk is ontvang u
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een offerte voor de wijzigingskosten.
KEUZE:
Showroom:
Datum keukentekening:
Referentienummer:
Elektra
2.H.0.10 Verplaatsen elektrapunt

............ ST

€ 90,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt) in dezelfde ruimte. Positie wordt vastgelegd op de individuele
optietekening.
Ruimte:
Hoogte:
2.H.0.12 Verplaatsen plafondlichtpunt

............ ST

€ 115,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt (dit betreft een centraaldoos/het
plaatsen van een inbouwspot is niet mogelijk) in dezelfde ruimte.
De positie is onder voorbehoud van de vloerplaatindeling. Het kan dus zijn dat
de gewenste positie niet mogelijk is. Positie wordt vastgelegd op de
individuele optietekening.
Ruimte:
Lichtpunt:
2.H.0.14 Dubbele wandcontactdoos

............ ST

€ 195,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.
De dubbele wandcontactdoos wordt op de standaard hoogte aangebracht. Positie
wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
Ruimte:
Hoogte:
2.H.0.16 Enkele wandcontactdoos op aparte groep

............ ST

€ 320,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep.
De enkele wandcontactdoos wordt op de standaard hoogte aangebracht. Positie
wordt vastgelegd op de individuele optietekening. Indien meerdere extra groepen
worden aangebracht in de meterkast bestaat de mogelijkheid dat de meterkast
moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar. Deze kosten zijn niet
meegenomen in deze optie.
Ruimte:
Hoogte:
2.H.0.18 Enkele wandcontactdoos

............ ST

€ 165,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep.
De enkele wandcontactdoos wordt op de standaard hoogte aangebracht. Positie
wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
Ruimte:
Hoogte:
Pagina 10 van 31

Van Wijnen Arnhem B.V.
Project:
Woningmodel:

44100401 Nijmegen, Kops Kwartier
27 Stadswoningen

Datum:

2.H.0.20 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele
............ ST
wandcontactdoos
Deze optie is niet mogelijk voor een enkele wandcontactdoos op een aparte
groep. Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.

10-11-2022

€ 60,00

Ruimte:
Hoogte:
2.H.0.22 Dubbele wandcontactdoos wijzigen in drievoudige
wandcontactdoos
Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.

............ ST

€ 70,00

............ ST

€ 115,00

............ ST

€ 185,00

Ruimte:
Hoogte:
2.H.0.24 Dubbele wandcontactdoos wijzigen in viervoudige
wandcontactdoos
Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
Ruimte:
Hoogte:
2.H.0.26 Loze leiding

Het aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast.
De loze leiding eindigt in een inbouwdoos in de wand en wordt afgewerkt met een
blindplaat. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Positie wordt
vastgelegd op de individuele optietekening.
Ruimte:
2.H.0.28 Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

............ ST

€ 165,00

Het aanbrengen van een plafondlichtpunt (dit betreft een centraaldoos/het
plaatsen van een inbouwspot is niet mogelijk) in de betonvloer op een bestaande
schakelaar. Positie is onder voorbehoud van de vloerplaatindeling. Het kan dus
zijn dat de gewenste positie niet mogelijk is. Positie wordt vastgelegd op de
individuele optietekening.
Ruimte:
Lichtpunt:
2.H.0.30 Plafondlichtpunt op aparte schakelaar

............ ST

€ 235,00

Het aanbrengen van een plafondlichtpunt (dit betreft een centraaldoos/het
plaatsen van een inbouwspot is niet mogelijk) in de betonvloer op een aparte
schakelaar. Positie is onder voorbehoud van de vloerplaatindeling. Het kan dus
zijn dat de gewenste positie niet mogelijk is. Positie wordt vastgelegd op de
individuele optietekening.
Ruimte:
Lichtpunt:
2.H.0.32 Wandlichtpunt op bestaande schakelaar

............ ST

€ 165,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.
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Ruimte:
Wandlichtpunt:
Hoogte wandlichtpunt:
Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
2.H.0.34 Wandlichtpunt op aparte schakelaar

............ ST

€ 235,00

............ ST

€ 235,00

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar.
Ruimte:
Wandlichtpunt:
Hoogte wandlichtpunt:
Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
2.H.0.36 Wisselschakelaar

Het aanbrengen van een schakelaar binnen dezelfde ruimte zodat het bestaande
lichtpunt via twee schakelaars te bedienen is. De wisselschakelaar wordt op de
standaard hoogte aangebracht. Positie wordt vastgelegd op de individuele
optietekening.
Ruimte:
2.H.0.37 Wisselschakelaar wijzigingen in kruisschakelaar

............ ST

€ 235,00

Het aanbrengen van een schakelaar binnen dezelfde ruimte zodat het bestaande
lichtpunt via drie schakelaars te bedienen is in plaats van twee schakelaars.
De kruisschakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Positie wordt
vastgelegd op de individuele optietekening.
Lichtpunt:
Ruimte:
2.H.0.38 LED dimmer

............ ST

€ 170,00

Het aanbrengen van een LED dimmer in plaats van een enkele schakelaar.
Deze draaidimmer is alleen geschikt voor LED verlichting en niet geschikt voor
halogeen verlichting. De LED dimmer wordt op de standaard hoogte aangebracht.
Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
Lichtpunt:
Ruimte:
2.H.0.40 Bewegingssensor

............ ST

€ 290,00

Het aanbrengen van een bewegingssensor in plaats van een enkele schakelaar.
De bewegingssensor wordt op de standaard hoogte aangebracht. Positie wordt
vastgelegd op de individuele optietekening.
Lichtpunt:
Ruimte:
2.H.0.42 Dubbele vloercontactdoos

............ ST

€ 465,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos in de dekvloer op een bestaande
groep.
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Opmerkingen:
De bovenzijde van de wcd wordt ± 2cm +afwerkvloer aangebracht. U kunt de
bovengenoemde vloercontactdoos in een later stadium door een erkend
installateur op hoogte laten afmonteren in verband met de keuze van de
vloerafwerking. (Let op max. 1,5cm.)
Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
Ruimte:
2.H.0.48 Zonwering aansluiting

............ ST

€ 235,00

Het aanbrengen van een STAK female stekker vast aangesloten vanaf een
centraaldoos en eindigend in de bovenhoek van het kozijn onder de
metselwerkondersteuning. In eigen beheer kan na oplevering zonwering worden
aangebracht die op afstand te bedienen is. Positie wordt vastgelegd op de
individuele optietekening.
2.H.0.56 Extra rookmelder

............ ST

€ 215,00

Het aanbrengen van een extra rookmelder. De rookmelders zijn aangesloten op de
elektrische installatie van uw woning, waardoor alle rookmelders af zullen gaan
zodra één van de melders wordt geactiveerd. De positie wordt vastgelegd op de
individuele optietekening.
Ruimte:
2.H.0.62 Extra aardlekschakelaar

............ ST

€ 335,00

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar. De groepen zelf worden niet
geplaatst. Wanneer er door de gekozen meerwerkopties extra elektragroepen zijn
aangeboden, bijvoorbeeld in de keukenofferte, kan een extra aardlekschakelaar
nodig zijn. De kosten hiervoor zullen wij doorberekenen nadat de installateur
dit aan ons heeft doorgegeven en dit kan na sluitingsdatum zijn.
2.H.0.66 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos

............ ST

€ 245,00

Het aanbrengen van een spatwaterdicht dubbele opbouw wandcontactdoos aan de
buitenzijde van de woning zonder schakelaar.
De spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos wordt op de standaard hoogte
aangebracht. Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
2.H.0.68 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos met schakelaar

............ ST

€ 305,00

Het aanbrengen van een spatwaterdicht dubbele opbouw wandcontactdoos aan de
buitenzijde van de woning met schakelaar.
De dubbele wandcontactdoos wordt geschakeld op een schakelaar. De
spatwaterdichte wandcontactdoos en schakelaar worden op de standaard hoogte
aangebracht. Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
2.H.0.84 Televisie aansluiting - CAI

............ ST

€ 280,00

Het aanbrengen van een bedrade en afgemonteerde CAI-aansluiting. Deze bedrading
wordt niet aangesloten in de meterkast. Deze optie is exclusief een splitter
en/of versterker voor het signaal.
Ruimte:
Hoogte:
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€ 325,00

Het aanbrengen van een bedrade en afgemonteerde data-aansluiting.
De bedrading wordt niet aangesloten in de meterkast. De CAT5E bekabeling wordt
in de meterkast voorzien van een aansluitstekker. De bekabeling wordt voorzien
van voldoende overlengte in de meterkast.
Ruimte:
Hoogte:
Techniek
2.I.0.64

Beneden verdieping - Wasmachine en droger aansluiting 1 ST
Gladiolus F, Fs, G en Gs.
Het realiseren van een wasmachine en wasdroger aansluiting op de beneden
verdieping conform de optietekening.

€ 1.115,00

Voor de opstelplaatplaats van de wasmachine en wasdroger wordt er een enkele
wandcontactdoos voor de wasmachine en een enkele wandcontactdoos voor de
wasdroger op een aparte groep aangebracht. Daarnaast wordt er een
koudwaterleiding en afvoer gerealiseerd.
De aansluitpunten worden op de standaard hoogte aangebracht conform de
technische omschrijving en optietekening.
Deze optie is alleen van toepassing voor het woningtype Gladiolus F, Fs, G en
Gs.
Verwarming
2.J.0.50

Ombouw verdeler vloerverwarming

1 ST

€ 375,00

1 ST

n.t.b.

Het aanbrenger van een ombouw om de verdeler van de vloerverwarming.
Afbouw
Casco toilet en/of badkamer
3.B.0.50 Casco toilet
Het casco opleveren van het toilet op de begane grond.
Het plafond wordt met spuitwerk afgewerkt. De wand- en vloertegels worden niet
geleverd en aangebracht. De wanden worden niet gestukadoord en niet van
spuitwerk voorzien. De eventuele leidingen in de wanden blijven in het zicht.
De vloer wordt wel voorzien van een afwerkvloer. Het sanitair wordt niet
geleverd en aangebracht. Het inbouwreservoir wordt niet geleverd en
aangebracht. Het ventiel van de mechanische ventilatie wordt aangebracht. De
elektrapunten worden op de standaard plaatsen aangebracht. De riolering- en
waterinstallatie worden aangebracht op de standaard plaats, waarbij de
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leidingen worden afgedopt. De waterleidingen worden voorzien van een
stopkraantje. Het binnendeurkozijn inclusief binnendeur wordt geplaatst. De
dorpel onder de binnendeur wordt niet geleverd en aangebracht.
Let op!
- Doordat de waterleidingen zijn gevuld met water bestaat er een kans op
legionella. Bij ingebruikname van de installatie dient hier rekening mee
gehouden te worden.
- Voor deze optie dient u de gelimiteerde garantieregeling van de S.W.K. te
ondertekenen en retour te sturen, dit in verband met het vervallen van diverse
garanties.
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard posities
gehonoreerd worden.
- Wanneer u kiest voor een casco badkamer en/of toiletruimte, dan verwijzen wij
u naar de bij de "Wegwijzer bij aankoop" gevoegde documenten “Casco badkamer en
toiletruimte kopersinformatie 1” en “Casco badkamer en toiletruimte
kopersinformatie 2”.
3.B.0.52 Casco Badkamer

1 ST

n.t.b.

Het casco opleveren van de badkamer.
Het plafond wordt met spuitwerk afgewerkt. De wand- en vloertegels worden niet
geleverd en aangebracht. De dorpel wordt niet geleverd en aangebracht. De
wanden worden niet gestukadoord en niet van spuitwerk voorzien. De eventuele
leidingen in de wanden blijven in het zicht en sleuven worden niet dichtgezet.
De vloer wordt niet voorzien van een afwerkvloer en de ruwe betonvloer wordt
niet nader afgewerkt. Het sanitair wordt niet geleverd en aangebracht. Het
inbouwreservoir wordt niet geleverd en aangebracht. De aarding van de sanitaire
toestellen wordt na oplevering, in eigen beheer, door de koper verzorgd en
onder zijn verantwoordelijkheid aangebracht. Het ventiel van de mechanische
ventilatie wordt aangebracht. De elektrapunten worden op de standaard plaatsen
aangebracht. De elektrische radiator wordt niet geleverd en aangebracht. De
vloerverwarming wordt wel aangebracht en de vloerverwarmingsleidingen blijven
in het zicht. De riolering- en waterinstallatie worden aangebracht op de
standaard plaats, waarbij de leidingen worden afgedopt. De waterleidingen
worden voorzien van een stopkraantje.
Het binnendeurkozijn inclusief binnendeur wordt geplaatst. De dorpel onder de
binnendeur wordt niet geleverd en aanbracht.
Let op!
- Doordat de waterleidingen zijn gevuld met water bestaat er een kans op
legionella. Bij ingebruikname van de installatie dient hier rekening mee
gehouden te worden.
- Voor deze optie dient u de gelimiteerde garantieregelingvan de S.W.K. te
ondertekenen en retour te sturen, dit in verband met het vervallen van diverse
garanties.
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard posities
gehonoreerd worden.
- Wanneer u kiest voor een casco badkamer en/of toiletruimte, dan verwijzen wij
u naar de bij de "Wegwijzer bij aankoop" gevoegde documenten “Casco badkamer en
toiletruimte kopersinformatie 1” en “Casco badkamer en toiletruimte
kopersinformatie 2”.
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Sanitair | Badkamer en toilet
3.E.0.06 Sanitairpakket 3 V&B (toiletruimte en badkamer) standaard

1 ST

€ 0,00

Sanitairpakket 3 Villeroy & Boch / Hansgrohe, bestaande uit;
Toiletruimte
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Fonteinopstelling:
- Villeroy & Boch Avento Fontein 36x22cm (4300 3L 01 kraangat rechts of 4300 3R
01 kraangat links)
- Muurbuisaansluiting, chromen plugbekersyfon
- Hansgrohe Talis E 80, Fonteinkraan (71706000)
Badkamer
Wastafelopstelling:
- Villeroy & Boch Avento, Wastafel 60x47cm (41586001)
- Hansgrohe Talis E 110, Wastafelkraan (71714000)
- Push open afvoergarnituur (50105000)
- Villeroy & Boch More to See One, Spiegel met verlichting 60x60cm (A430A600)
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Doucheopstelling:
- Hansgrohe Crometta S, Showerpipe 240 Ecosmart 9l/min (27268000)
- RVS doucheput 15x15 cm
3.E.0.08 Sanitairpakket 4 V&B (toiletruimte en badkamer)

1 ST

n.t.b.

Sanitairpakket 4 Villeroy & Boch / Hansgrohe, bestaande uit;
Toiletruimte
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Fonteinopstelling:
- Villeroy & Boch Avento Fontein 36x22cm (4300 3R 01 kraangat links of 4300 3L
01 kraangat rechts)
- Muurbuisaansluiting, chromen plugbekersyfon
- Hansgrohe Talis E 80, Fonteinkraan (71706000)
Badkamer
Wastafelopstelling:
- Villeroy & Boch Avento, Wastafel 100x47cm met twee kraangaten (4156A401)
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- Twee stuks Hansgrohe Talis E 110, Wastafelkraan (71714000)
- Push open afvoergarnituur (50105000)
- Villeroy & Boch More to See One, Spiegel met verlichting 100x60cm, (A430A400)
Toiletopstelling:
- Villeroy & Boch Avento DirectFlush diepspoel, softclose zitting met deksel
(5656 HR 01 CombiPack)
- Geberit, Inbouwreservoir Duofix (111.308.00.5)
- Geberit, Drukknop Sigma 01 wit (115.770.11.5)
Doucheopstelling:
- Hansgrohe Crometta S, Showerpipe 240 Ecosmart 9l/min (27268000)
- RVS doucheput 15x15 cm
3.E.0.44 Hansgrohe | wijzigen kranen (mat zwart) i.c.m. sanitairpakket
3 en 4
Het wijzigen van de standaard fonteinkraan naar:
Hansgrohe Vernis Blend fonteinkraan, kleur mat zwart (71583670)
Prijs: n.t.b.

1 ST

n.t.b.

Het wijzigen van de standaard wastafelkraan naar:
Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110 Coolstart, kleur mat zwart
(71714670)
Prijs: n.t.b.
Het wijzigen van het standaard push open afvoergarnituur naar:
Hansgrohe afvoergarnituur push open, kleur mat zwart (50100670)
Prijs: n.t.b.
Het wijzigen van de standaard doucheopstelling naar:
Hansgrohe Croma Select S douchesysteem met thermostaat, kleur mat zwart
(26891670)
Prijs: n.t.b.
Het wijzen van de (optioneel gekozen) standaard badthermostaat naar:
Hansgrohe Ecostat badthermostaat Comfort, kleur mat zwart (13114670)
Prijs: n.t.b.
Het wijzen van het (optioneel gekozen) standaard badgarnituur, bestaande uit
een handdouche, wandhouder en doucheslang, naar:
- Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120, 3 jet Ecosmart 9 l/m, kleur mat
zwart (26531670)
- Hansgrohe Porter S wandhouder, kleur mat zwart (28331670)
- Hansgrohe Isiflex doucheslang 125 cm, kleur mat zwart (28272670)
Prijs: n.t.b.
Let op!
- Deze optie is mogelijk in combinatie met sanitairpakket 3 en 4.
- Kiest u voor een onderkast onder de fontein en/of wastafel dan is de
standaard EasyAccess sifon niet te wijzigen, deze zal in chroom worden
uitgevoerd.
- Kiest u voor een (optioneel) bad dan is de standaard verlengde
afvoer/overloopcombinatie niet te wijzigen, deze zal in chroom worden
uitgevoerd.
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3.E.0.46 Hansgrohe | wijzigen kranen (luxe kleuren) i.c.m.
1 ST
sanitairpakket 3 en 4
Het wijzigen van de standaard wastafelkraan naar:
Hansgrohe Talis E ééngreeps wastafelmengkraan 110 Coolstart (71714XXX)
Gewenste kleur:
- Matt White 700
- Polish gold optic 990
- Brushed bronze 140
- Brushed black chrome 340
Prijs: n.t.b.

10-11-2022

n.t.b.

Het wijzigen van het standaard push open afvoergarnituur naar:
Hansgrohe afvoergarnituur push open (50100XXX)
Gewenste kleur:
- Matt White 700
- Polish gold optic 990
- Brushed bronze 140
- Brushed black chrome 340
Prijs: n.t.b.
Het wijzigen van de standaard doucheopstelling naar:
Hansgrohe Croma Select S douchesysteem met thermostaat (26891XXX)
Gewenste kleur:
- Matt White 700
- Polish gold optic 990
- Brushed bronze 140
- Brushed black chrome 340
Prijs: n.t.b.
Het wijzen van de (optioneel gekozen) standaard badthermostaat naar:
Hansgrohe Ecostat badthermostaat Comfort (13114XXX)
Gewenste kleur:
- Matt White 700
- Polish gold optic 990
- Brushed bronze 140
- Brushed black chrome 340
Prijs: n.t.b.
Het wijzen van het (optioneel gekozen) standaard badgarnituur, bestaande uit
een handdouche, wandhouder en doucheslang, naar:
- Hansgrohe Raindance Select S handdouche 120, 3 jet Ecosmart 9 l/m (26531XXX)
- Hansgrohe Porter S wandhouder (28331XXX)
- Hansgrohe Isiflex doucheslang 125 cm (28272XXX)
Gewenste kleur:
- Matt White 700
- Polish gold optic 990
- Brushed bronze 140
- Brushed black chrome 340
Prijs: n.t.b.
Let op!
- Deze optie is mogelijk in combinatie met sanitairpakket 3 en 4.
- Het wijzigen van de standaard fonteinkraan is niet mogelijk in één van de
bovenvermelde kleuren.
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- Kiest u voor een onderkast onder de fontein en/of wastafel dan is de
standaard EasyAccess sifon niet te wijzigen, deze zal in chroom worden
uitgevoerd.
- Kiest u voor een (optioneel) bad dan is de standaard verlengde
afvoer/overloopcombinatie niet te wijzigen, deze zal in chroom worden
uitgevoerd.
3.E.0.50 Draingoot

1 ST

€ 825,00

Het aanbrengen van een draingoot ter plaatse van de douchehoek in plaats van
het standaard doucheputje.
De draingoot is ongeveer 80cm lang en heeft een geborsteld rooster voorzien
sleufgaten.
Type Easydrain Multi douchegoot (nr EDMI800) voorzien van een FIXT-1 geborsteld
rooster (nr 800EN) voorzien van perforatie sleufgaten.
Let op!
Optie onlosmakelijk verbonden met de optie 3.F.0.60 "RVS strip ter plaatse van
de douchehoek" indien niet gekozen wordt voor een bouwkundige douchewand.
Bij een vloertegel groter dan 30x30cm dient er een draingoot in de douchehoek
toegepast te worden vanwege het afschot.
3.E.0.52 Glazen douchewand 90cm

1 ST

€ 1.150,00

Het aanbrengen van een glazen douchewand in de badkamer:
Douchewand Novellini Giada H;
Dikte glas: 6mm;
Hoogte wand: 1950mm;
Breedte wand: 900mm;
Profielkleur: mat chroom;
Glassoort: transparant;
Inclusief bijpassende muursteun.
Artikelnummer: GIADAH90 1B
Let op, er wordt een RVS strip in de vloer aangebracht om de douchewand te
kunnen plaatsen voor een juiste afwatering.
Hiervoor dient ook optie 3.F.0.60 "RVS strip ter plaatse van de douchehoek"
afgenomen te worden.
3.E.0.70 Afgedopte badaansluiting

1 ST

€ 665,00

Het realiseren van een afgedopte badaansluiting in de badkamer.
Waterleidingen:
Er wordt voor zowel de warm als koudwaterleiding een doorstromende muurplaat
(om stilstaand water/legionella te voorkomen) gemonteerd voorzien van een dop
welke eenvoudig losgedraaid kan worden.
Muurplaten h.o.h. 150mm aangebracht voorzien van een stopje½’’. Hoogte
muurplaat ca 75cm+.
De aansluiting wordt vóór of vlak met het tegelwerk aangebracht (dus niet
achter de tegel verwerkt).
Afvoer:
In de vloer wordt een afvoer aangebracht, positie wordt vastgelegd op de
individuele optietekening. De afvoer wordt boven het vloertegelwerk afgedopt
(dus niet onder de vloertegel).
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Let op!
- Niet in alle badkamers is er voldoende ruimte voor een bad. Uw
kopersbegeleider kan u hierover informeren.
- Door het plaatsen van een bad is het waarschijnlijk dat er andere sanitair
onderdelen verplaatst dienen te worden. Voor deze verplaatsingen ontvangt u een
offerte.
3.E.0.74 Badopstelling

1 ST

€ 2.935,00

Het realiseren van een badopstelling in de badkamer, inclusief tegelwerk
(voorzijde badrand is voorzijde tegelwerk)
Badopstelling:
- Villeroy & Boch O'Novo acryl ligbad 180x80cm, duo uitvoering (nr
UBA180FDN2V-01)
- V&b ligbadpoten (nr U99740000)
- Viega badoverloopcombinatie (nr 364182)
- Hansgrohe Ecostat 1001CL thermostatische badmengkraan met omstel (nr 13201000)
- Hansgrohe Crometta badgarnituur bestaande uit een handdouche,
wanddouchehouder en een Relexaflex doucheslang van 125cm (nr 26690400)
let op!
- In deze optie zijn eventuele verplaatsingskosten van sanitaironderdelen en/
of installatiepunten voor het kunnen plaatsen van een bad niet opgenomen. De
kosten zijn afhankelijk van de gekozen badkamerindeling en worden door Van
Wijnen geoffreerd.
- Indien de badopstellling voor een raam wordt geplaatst dient het raam
uitgevoerd te worden als kiepraam (draaifunctie komt te vervallen)
- Deze optie is niet in elke badkamer mogelijk, de kopersbegeleider kan u
hierover informeren.
3.E.0.76 Badopstelling 180 x 80 cm Back to wall bad

1 ST

€ 4.875,00

Het realiseren van een badopstelling in de badkamer.
Badopstelling:
- V&B Ligbad OBERON 2.0 QUARYL kleur wit (nr UBQ180OBR9CD00V-01)
- Hansgrohe Ecostat 1001CL thermostatische badmengkraan met omstel (nr 13201000)
- Hansgrohe Crometta badgarnituur bestaande uit een handdouche,
wanddouchehouder en een Relexaflex doucheslang van 125cm (nr 26690400)
let op!
- In deze optie zijn eventuele verplaatsingskosten van sanitaironderdelen en/
of installatiepunten voor het kunnen plaatsen van een bad niet opgenomen. De
kosten zijn afhankelijk van de gekozen badkamerindeling en worden door Van
Wijnen geoffreerd.
- Indien de badopstellling voor een raam wordt geplaatst dient het raam
uitgevoerd te worden als kiepraam (draaifunctie komt te vervallen)
- Deze optie is niet in elke badkamer mogelijk, uw kopersbegeleider kan u
hierover informeren.
3.E.0.80A Elektrische designradiator badkamer optie 1

1 ST

€ 290,00

Het laten vervallen van de standaard elektrische radiator in de badkamer en het
toepassen van onderstaande elektrische radiator:
- Zehnder Aura wit
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- afmeting 150x60cm
- capaciteit 1000 Watt
- artikelnummer PBEZ-150-60/MQ
De radiator wordt op de standaard positie gemonteerd en aangesloten op het
standaard aansluitpunt.
3.E.0.80B Elektrische designradiator badkamer optie 2

1 ST

€ 440,00

Het laten vervallen van de standaard elektrische radiator in de badkamer en het
toepassen van onderstaande elektrische radiator:
- Zehnder Aura mat zwart
- afmeting 150x60cm
- capaciteit 1000 Watt
- artikelnummer PBEBZ-150-60/MQ
De radiator wordt op de standaard positie gemonteerd en aangesloten op het
standaard aansluitpunt.
3.E.0.80C Elektrische designradiator badkamer optie 3

1 ST

€ 1.090,00

Het laten vervallen van de standaard elektrische radiator in de badkamer en het
toepassen van onderstaande elektrische radiator:
- Zehnder Subway wit
- afmeting 180x60cm
- capaciteit 900 Watt
- inclusief draadloze RF bediening (kleur wit), montage naast de radiator op
een hoogte van circa 150cm+
- artikelnummer SUBE-180-60/GD
De radiator wordt op de standaard positie gemonteerd en aangesloten op het
standaard aansluitpunt.
3.E.0.80D Elektrische designradiator badkamer optie 4

1 ST

n.t.b.

Het laten vervallen van de standaard elektrische radiator in de badkamer en het
toepassen van onderstaande elektrische radiator:
- Zehnder Metropolitan Spa mat zwart
- afmeting 180x60cm
- capaciteit 900 Watt
- inclusief draadloze RF bediening (kleur wit), montage naast de radiator op
een hoogte van circa 150cm+
- artikelnummer METE-180-060/GD – RAL0557
De radiator wordt op de standaard positie gemonteerd en aangesloten op het
standaard aansluitpunt.
3.E.0.82 Verhogen toilet

............ ST

€ 65,00

............ ST

€ 115,00

Het toilet monteren op een afwijkende hoogte zoals in de technische
omschrijving is omschreven.
Gewenste hoogte toilet (exclusief toiletzitting)
Toilet:
Badkamer:
3.E.0.84 Wijzigen bedieningspaneel toiletopstelling
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Het wijzigen van het standaard bedieningspaneel (Geberit, Sigma 01 wit
(115.770.11.5)) ten behoeve van toiletopstelling.
- Het Geberit Sigma 01 bedieningspaneel is in diverse kleuren leverbaar.
> Zwart (115.770.DW.5)
> glans verchroomd (115.770.21.5)
> matverchroomd (115.770.JQ.5)
Ruimte: Toilet en/of badkamer
3.E.0.88 Villeroy & Boch | wastafelonderbouwkast i.c.m.
1 ST
sanitairpakket 3
Villeroy & Boch Avento wastafelonderbouwkast met 2 laden, grepen chroom, (A889
00 XX) is in diverse kleuren leverbaar:
> B1 Crystal Grey
> B3 Crystal Black
> B4 Crystal White
> VH Arizona Oak
> VJ Nordic Oak
> RH Kansas Oak
> RK Stone Oak

€ 1.270,00

Afmeting 580 x 514 x 452 mm, wandhangend.
De standaard Hansgrohe push-open afvoer wordt gewijzigd in een EasyAccess sifon
(9219 88 00).
Let op! Deze optie alleen mogelijk indien u kiest voor sanitairpakket 3.
Positie conform optietekening.
3.E.0.90 Villeroy & Boch | wastafelonderbouwkast i.c.m.
1 ST
sanitairpakket 4
Villeroy & Boch Avento wastafelonderbouwkast met 2 laden, grepen chroom, (A892
00 XX) is in diverse kleuren leverbaar:
> B1 Crystal Grey
> B3 Crystal Black
> B4 Crystal White
> VH Arizona Oak
> VJ Nordic Oak
> RH Kansas Oak
> RK Stone Oak

€ 1.590,00

Afmeting 980 x 514 x 452 mm, wandhangend.
De standaard Hansgrohe push-open afvoer wordt gewijzigd in een EasyAccess sifon
(9219 88 00).
Let op! Deze optie alleen mogelijk indien u kiest voor sanitairpakket 4.
Positie conform optietekening.
3.E.0.92 Villeroy & Boch | wc-douche

1 ST

€ 3.800,00

Het standaard toilet wijzigen in een douche-wc Villeroy en Boch VICLEAN-I 100
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(V0E1 00 R1).
Voor de douche-wc wordt een elektrapunt gerealiseerd in het inbouwreservoir.
3.E.0.94 Villeroy & Boch | Hoge badkamerkast

............ ST

€ 875,00

Hoge badkamerkast Villeroy en Boch.
- Villeroy & Boch Avento Hoge kast met 2 deuren en 4 glazen planchetten, grepen
chroom, (A89401 XX scharnier rechts) of (A89400 XX scharnier links)
> B1 Crystal Grey
> B3 Crystal Black
> B4 Crystal White
> VH Arizona Oak
> VJ Nordic Oak
> RH Kansas Oak
> RK Stone Oak
Afmeting 350 x 1760 x 372 mm, wandhangend.
Montage bovenzijde kast op 2000+vl.
Positie conform optietekening.
3.E.0.96A Villeroy & Boch | Spiegelkast i.c.m. sanitairpakket 3

1 ST

€ 1.120,00

1 ST

€ 1.545,00

3.E.0.98 Villeroy & Boch | Fontein onderbouwkast i.c.m.
1 ST
saniatiarpakket 3 en 4
Villeroy & Boch Avento-fontein onderbouwkast, greep chroom, (A876 01 XX
scharnier rechts) of (A876 00 XX scharnier links) is in diverse kleuren
leverbaar:
> B1 Crystal Grey
> B3 Crystal Black
> B4 Crystal White
> VH Arizona Oak
> VJ Nordic Oak
> RH Kansas Oak
> RK Stone Oak

€ 740,00

Het wijzigen van de standaard spiegel in een Villeroy & Boch My View One
spiegelkast LED 607 x 746 x 159 mm (A4396000)
Bovenzijde spiegelkast op 2000mm+
3.E.0.96B Villeroy & Boch | Spiegelkast i.c.m. sanitairpakket 4
Het wijzigen van de standaard spiegel in een Villeroy & Boch My View One
spiegelkast LED 100,7 x 74,6 x 15,9 cm (A4401000)
Bovenzijde spiegelkast op 2000mm+

Afmeting 340 x 514 x 202 mm, wandhangend.
Let op! Deze optie alleen mogelijk indien u kiest voor sanitairpakket 3 of 4.
Positie conform optietekening.
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Tegelwerk | Badkamer en toilet
3.F.0.04

Tegelpakket 1 V&B (toiletruimte en badkamer 1) Standaard

1 ST

€ 0,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 30x30cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2007GT50 Grafiet
+ 2007GT30 Malaga
+ 2007GT20 Grigio Sarda
- Voegkleur: zie optie 3.F.0.72
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 30x30cm mogelijk.
- Keuze uit kleur:
+ 2011GT50 Grafiet
+ 2011GT30 Malaga
+ 2011GT20 Grigio Sarda
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 20x40cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1240EF10 mat creme
+ 1240EF11 glans creme
+ 1240EF00 mat wit
+ 1240EF01 glans wit
- Voegkleur: zie optie 3.F.0.74
- Hoogte toiletruimte: ca. 1200mm+
- Hoogte badkamer: plafondhoogte
Tegelhoekprofielen: zie optie 3.F.0.70
3.F.0.06

Tegelpakket 2 V&B (toiletruimte en badkamer 1)

1 ST

€ 1.140,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 30x30cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2575SD9M Volcano
+ 2575SD7M Clay
+ 2575SD2M Sand
+ 2575SD1M White Sand
- voegkleur: zie optie 3.F.0.72
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 30x30cm mogelijk.
- Keuze uit kleur:
+ 2569SD9M Volcano
+ 2569SD7M Clay
+ 2569SD2M Sand
+ 2569SD1M White Sand
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Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 25x40cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1390SW00 mat wit
+ 1390SW01 glans wit
- voegkleur: zie optie 3.F.0.74
- Hoogte toiletruimte: ca. 1200mm+
- Hoogte badkamer: plafondhoogte
Tegelhoekprofielen: zie optie 3.F.0.70
3.F.0.08

Tegelpakket 3 V&B (toiletruimte en badkamer 1)

1 ST

€ 2.320,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 45x45cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2733 CM0M White
+ 2733 CM6M Grey
+ 2733 CM7M Greige
+ 2733 CM9M Antracite
- voegkleur: zie optie 3.F.0.72
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 45x45cm mogelijk.
Let op!
De vloertegel van 45x45cm is niet verkrijgbaar in 15x15cm qua kleurstelling.
Voor een kleurkeuze voor de tegel in de douchehoek dient een keuze te worden
gemaakt uit pakket 1 of 2.
- Keuze uit kleur:
+ 2011GT50 Grafiet
+ 2011GT30 Malaga
+ 2011GT20 Grigio Sarda
+ 2569SD9M Volcano
+ 2569SD7M Clay
+ 2569SD2M Sand
+ 2569SD1M White Sand
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 30x60cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1571SW00 Mat wit
+ 1571SW01 Glans wit
+ 1571SW10 Creme mat
+ 1571SW11 Creme glans
- voegkleur: zie optie 3.F.0.74
- Hoogte toiletruimte: ca. 1200mm+
- Hoogte badkamer: plafondhoogte
Tegelhoekprofielen: zie optie 3.F.0.70
- LET OP! bij een vloertegel groter dan 30x30cm dient er een draingoot in de
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douchehoek toegepast te worden vanwege het afschot.
3.F.0.10

Tegelpakket 4A V&B (toiletruimte en badkamer 1)

1 ST

€ 3.110,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket 4A voor in de toiletruimte en de badkamer(s).
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 60x60cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2349BT10 Natural White
+ 2349BT20 Beige
+ 2349BT60 Stone Grey
+ 2349BT90 Antracite
- Voegkleur: zie optie 3.F.0.72
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 30x60cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1571SW00 Mat wit
+ 1571SW01 Glans wit
+ 1571SW10 Creme mat
+ 1571SW11 Creme glans
- Voegkleur: zie optie 3.F.0.74
- Hoogte toiletruimte: ca. 1200mm+
- Hoogte badkamer: plafondhoogte
Tegelhoekprofielen: 3.F.0.70
- Let op! bij een vloertegel groter dan 30x30cm dient er een draingoot in de
douchehoek toegepast te worden vanwege het afschot.
- Let op! Bij het wijzigen van de voegkleur ten opzichte van de standaard
voegkleur wordt er een toeslag gerekend.
3.F.0.12

Tegelpakket 4B V&B (toiletruimte en badkamer 1)

1 ST

€ 3.420,00

Villeroy & Boch tegelwerkpakket voor in de toiletruimte en de badkamer.
Vloertegelwerk:
- Vloertegel Villeroy & Boch 60x60cm. Standaard verwerken.
- Keuze uit kleur:
+ 2349BT10 Natural White
+ 2349BT20 Beige
+ 2349BT60 Stone Grey
+ 2349BT90 Antracite
- voegkleur: zie optie 3.F.0.72
- Vloertegel douchehoek uitgevoerd in 15x15cm, tenzij er wordt gekozen voor een
draingoot dan is de vloertegel in 60x60cm mogelijk.
Let op!
De vloertegel van 60x60cm is niet verkrijgbaar in 15x15cm qua kleurstelling.
Voor een kleurkeuze voor de tegel in de douchehoek dient een keuze te worden
gemaakt uit pakket 1 of 2.
- Keuze uit kleur:
+ 2011GT50 Grafiet
+ 2011GT30 Malaga
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+ 2011GT20 Grigio Sarda
+ 2569SD9M Volcano
+ 2569SD7M Clay
+ 2569SD2M Sand
+ 2569SD1M White Sand
Wandtegelwerk:
- Wandtegel Villeroy & Boch 30x60cm. Standaard liggend verwerkt, recht boven
elkaar.
- Keuze uit kleur:
+ 1571BT01 wit mat
+ 1571BT02 wit glans
+ 1571BT21 creme mat
+ 1571BT22 creme glans
- voegkleur: zie optie 3.F.0.74
- Hoogte toiletruimte: ca. 1200mm+
- Hoogte badkamer: plafondhoogte
Tegelhoekprofielen: zie optie 3.F.0.70
- LET OP! bij een vloertegel groter dan 30x30cm dient er een draingoot in de
douchehoek toegepast te worden vanwege het afschot.
3.F.0.20

Wandtegels doorzetten tot plafond tegelpakket 1

1 ST

€ 720,00

De wandtegels in het toilet worden tot aan het plafond aangebracht in plaats
van de standaard hoogte zoals omschreven in de technische omschrijving.
Tegelkeuze is terug te vinden in de optie met de keuze voor de tegels.
3.F.0.22

Wandtegels doorzetten tot plafond tegelpakket 2

1 ST

€ 820,00

De wandtegels in het toilet worden tot aan het plafond aangebracht in plaats
van de standaard hoogte zoals omschreven in de technische omschrijving.
Tegelkeuze is terug te vinden in de optie met de keuze voor de tegels.
3.F.0.24

Wandtegels doorzetten tot plafond tegelpakket 3 / 4A

1 ST

€ 1.030,00

De wandtegels in het toilet worden tot aan het plafond aangebracht in plaats
van de standaard hoogte zoals omschreven in de technische omschrijving.
Tegelkeuze is terug te vinden in de optie met de keuze voor de tegels.
3.F.0.26

Wandtegels doorzetten tot plafond tegelpakket 4B

1 ST

€ 1.070,00

De wandtegels in het toilet worden tot aan het plafond aangebracht in plaats
van de standaard hoogte zoals omschreven in de technische omschrijving.
Tegelkeuze is terug te vinden in de optie met de keuze voor de tegels.
3.F.0.40

Bouwkundige douchewand (tegelpakket 1)

1 ST

€ 1.240,00

Het realiseren van een binnenwand ter plaatse van de douchehoek.
De wand is 100mm dik en 900mm breed en 2100mm hoog. De bouwkundige wand is
voorzien van tegelwerk en wordt alzijdig voorzien van hoekprofielen.
Bijgaande kosten zijn op basis van tegelwerk uit tegelpakket 1
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Bouwkundige douchewand (tegelpakket 2)

Datum:

1 ST

10-11-2022

€ 1.320,00

Het realiseren van een binnenwand ter plaatse van de douchehoek.
De wand is 100mm dik en 900mm breed en 2100mm hoog. De bouwkundige wand is
voorzien van tegelwerk en wordt alzijdig voorzien van hoekprofielen.
Bijgaande kosten zijn op basis van tegelwerk uit tegelpakket 2
3.F.0.44

Bouwkundige douchewand (tegelpakket 3 of 4A)

1 ST

€ 1.420,00

Het realiseren van een binnenwand ter plaatse van de douchehoek.
De wand is 100mm dik en 600mm breed en 2100mm hoog. De bouwkundige wand is
voorzien van tegelwerk en wordt alzijdig voorzien van hoekprofielen.
Bijgaande kosten zijn op basis van tegelwerk uit tegelpakket 3 of 4A
3.F.0.46

Bouwkundige douchewand (tegelpakket 4B)

1 ST

€ 1.450,00

Het realiseren van een binnenwand ter plaatse van de douchehoek.
De wand is 100mm dik en 900mm breed en 2100mm hoog. De bouwkundige wand is
voorzien van tegelwerk en wordt alzijdig voorzien van hoekprofielen.
Bijgaande kosten zijn op basis van tegelwerk uit tegelpakket 4B
3.F.0.50

Bouwkundige douchewand voorzien van LooX inbouwnis
1 ST
met flens 30x30 cm
Het aanbrengen van een LoooX inbouwnis met flens in de bouwkundige douchewand.

€ 745,00

De inbouwnis is 30 cm hoog, 30 cm breed en 7 cm diep. De inbouwnis is in 3
kleuren leverbaar; zwart, wit en geborsteld rvs.
Gewenste kleur:
Standaard hoogte bij het standaard tegelpakket: Onderkant inbouwnis ca.150 cm
+vloer. Positie conform de individuele optietekening
Let op!
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie: 3.F.0.40/42/44/46
"Bouwkundige douchewand".
3.F.0.52

Bouwkundige douchewand voorzien van LooX inbouwnis
1 ST
met flens 60x30 cm
Het aanbrengen van een LoooX inbouwnis met flens in de bouwkundige douchewand.

€ 815,00

De inbouwnis is 30 cm hoog, 60 cm breed en 7 cm diep. De inbouwnis is in 3
kleuren leverbaar; zwart, wit en geborsteld rvs.
Gewenste kleur:
Standaard hoogte bij het standaard tegelpakket: Onderkant inbouwnis ca.150 cm
+vloer. Positie conform de individuele optietekening.
Let op!
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie: 3.F.0.40/42/44/46
"Bouwkundige douchewand".
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Datum:

RVS strip ter plaatse van de douchehoek

10-11-2022

1 ST

€ 65,00

............ ST

€ 37,00

Er zal ter plaatse van de douchehoek een RVS strip worden geplaatst.
Postitie conform optietekening.
3.F.0.70

Tegelhoekprofielen toiletruimte en badkamer (per m1)
Het toepassen van het standaard tegelhoekprofiel óf één van de
optiemogelijkheden in de toiletruimte en badkamer.

Zonder meerprijs:
- Schluter PVC wit rond (PRO80BW) het standaard tegelhoekprofiel in de woning
- Schluter PVC wit vlak (BW80)
De vermelde optieprijs per strekkende meter geldt voor onderstaande
mogelijkheden:
- Schluter Aluminium rond (RO80AE)
- Schluter Aluminium vlak (AE80)
- Schluter Chroom rond (RO80E)
- Schluter Chroom vlak (E80)
Gewenst profiel:
3.F.0.72

Voegkleur vloertegel

1 ST

€ 70,00

1 ST

€ 245,00

Het toepassen van de standaard voegkleur op de vloer óf één van de
optiemogelijkheden in de toiletruimte en badkamer
Zonder meerprijs:
- Grijs
De vermelde optieprijs voor onderstaande mogelijkheden:
- Grijs
- Basaltgrijs
- Buxy
- wit
- zilvergrijs
- Créme
Gewenste voegkleur:
3.F.0.74

Voegkleur wandtegel
Het toepassen van de standaard voegkleur op de wand óf één van de
optiemogelijkheden in de toiletruimte en badkamer
Zonder meerprijs:
- Wit
De vermelde optieprijs voor onderstaande mogelijkheden:
- Zilvergrijs
- Crème
Gewenste voegkleur:

Trappen
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Datum:

3.G.0.04 Standaard uitvoering trappen

1 ST

10-11-2022

€ 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard trappen inclusief leuningen en
hekwerken conform de techische omschrijving.
3.G.0.10 Trappen conform showroomofferte

1 ST

n.t.b.

1 ST

n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van de trappen inclusief leuningen conform de
showroomofferte van de trappenleverancier.
Datum:
Referentienummer:
Elektra
3.H.0.50 Extra PV-Paneel - Volledig dakvlak

Het leveren en installeren van zonnepanelen (ook wel PV panelen genoemd) op het
dak. Uw kopersbegeleider kan u informeren over de mogelijkheden betreffende het
aantal pv-panelen en de positie op het dakvlak. De omvormer wordt afgestemd op
het aantal afgenomen pv-panelen.
Let op! Indien de PV-panelen meer wattage opleveren dan u verbruikt, zal dit
worden terug geleverd aan het net. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen
wij u naar de Rijksoverheid - Salderingsregeling.
Binnendeuren
3.L.0.12

Luxe binnendeuren/kozijnen en/of garnituur

1 ST

n.t.b.

Het aanbrengen van de binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur conform de
showroomofferte van de deuren leverancier.
Datum:
Referentienummer:
3.L.0.14

Standaard binnendeur wijzigen in Svedex
1 ST
schuifdeursysteem voor de wand
Het standaard stalen binnendeurkozijn wordt vervangen door een
schuifdeursysteem (Svedex type Match) voor de wand zonder bovenlicht met
standaard vlakke binnendeur. De klink van het garnituur wordt verticaal
geplaatst. De deurbreedte is 103cm. U kunt een keuze maken uit de verschillende
luxe binnendeuren en garnituur via het Svedex portaal.

n.t.b.

Let op!
- Niet ieder standaard binnendeurkozijn kan worden gewijzigd in een
schuifdeursysteem, de kopersbegeleider zal u hierover informeren.
- Deze optie is exclusief eventuele noodzakelijke installatieaanpassingen.
3.L.0.16

Standaard binnendeur wijzigen in Svedex
1 ST
schuifdeursysteem in de wand
Het standaard stalen binnendeurkozijn wordt vervangen door een
schuifdeursysteem (Svedex type Match) in de wand zonder bovenlicht met

n.t.b.
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Datum:

10-11-2022

standaard vlakke binnendeur. De dikte van de wand waarin de schuifdeur
geplaatst wordt, wordt over de hele lengte van de wand uitgevoerd met een dikte
van 10cm. De schuifdeur schuift in een cassette die aan beide zijden wordt
voorzien met een gipsen beplating. Ter plaatse van de cassette kunnen er geen
elektrapunten in de wand worden aangebracht. Wanneer de schuifdeur aan een
badkamer of toiletruimte grenst wordt de cassette aan één zijde voorzien van
waterbestendige beplating, hiervoor geldt een meerprijs. De klink van het
garnituur wordt verticaal geplaatst. De deurbreedte is 103cm. U kunt een keuze
maken uit de verschillende luxe binnendeuren en garnituur via het Svedex
portaal, uitgezonderd zijn de binnendeuren uit de Elegant serie.
Let op!
- Niet ieder standaard binnendeurkozijn kan worden gewijzigd in een
schuifdeursysteem, de kopersbegeleider zal u hierover informeren.
- Deze optie is exclusief eventuele noodzakelijke installatieaanpassingen.
3.L.0.20

Verplaatsen binnendeurkozijncombinatie

............ ST

€ 85,00

Het verplaatsen van de binnendeurkozijncombinatie.
Binnendeur tussen:
Positie wordt vastgelegd op de individuele optietekening.
Let op!
- Deze optie is exclusief het verplaatsen van eventuele lichtpuntschakelaars
en/of wandcontactdozen.
3.L.0.22

Aanpassen draairichting binnendeur

............ ST

€ 65,00

Het wijzigen van de draairichting van de binnnendeur. Nieuwe draairichting
volgens tekening.
Binnendeur tussen:
Let op!
- Deze optie is exclusief het verplaatsen van eventuele lichtpuntschakelaars
en/of wandcontactdozen.
3.L.0.32

Vervallen bovenlicht binnendeur

............ ST

€ 165,00

Het wijzigingen van het kozijn met bovenlicht naar een kozijn zonder
bovenlicht. De wand wordt doorgezet boven het kozijn.
Let op!
Indien u deze optie wenst af te nemen kunt u dit per ruimte kenbaar maken in de
online deurentool van Sevdex. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst zal de
woonconsulent uw keuze verwerken in deze optie.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de
aannemingsovereenkomst.
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Villeroy&Boch

Traditie, innovatie en design op het hoogste niveau

Villeroy & Boch biedt innovatieve producten voor Bathroom and Wellness, Tiles en Dining & Lifestyle. Met diverse collecties in
verschillende prijsklasses kan iedereen met onze producten het dagelijkse leven verfraaien en zich door het stijlvolle en tijdloze
design laten inspireren.

Een mooi project begint met unieke ideeën, wordt met
creatieve deskundigheid gerealiseerd en overtuigt door het
mooie resultaat.
De naam Villeroy & Boch is een belofte. Sinds 1748 ontwikkelen wij de
mooiste producten waarvan de uitzonderlijke kwaliteit direct opvalt, omdat ze
zelfs tot in het kleinste detail voldoen aan de hoogste eisen qua materialen,
uitstraling en duurzaamheid. Naast de keuze voor exclusieve materialen,
het integreren van innovatieve functies en het altijd verrassende design
worden al onze producten onderworpen aan uitvoerige, interne, continue
kwaliteitscontroles. Geïnspireerd door de diep gewortelde traditie en
innovatiecultuur laat Villeroy & Boch met haar design collecties regelmatig
dromen werkelijkheid worden. De innovaties van Villeroy & Boch zijn de
maatstaf voor de trends van vandaag en morgen.
Voor elke stijl en inrichting is er een complete badkamer van Villeroy & Boch.
Diverse keramische badkamercollecties kunnen worden gecombineerd met
bijpassende badkamermeubelen, tegels, baden en douchecombinaties. Alle
producten zijn ontwikkeld met bijzondere eisen ten aanzien van kwaliteit,
functionaliteit en design.
Wij verwelkomen u graag in een badkamer van Villeroy & Boch!
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Optie bij Pakket 3

AVENTO

Ligbad O.novo Design (Acryl), afm. 180 x
80 cm, kleur wit
Artikelnummer:
UBA180FDN2V-01 Bad
U99740000 Badpoten
U90950461 Verlengde afvoer/overloopcombinatie, chroom

Hansgrohe Ecostat 1001 CL
badthermostaatkraan, kleur chroom
Artikelnummer:
13201000

Hansgrohe Croma Select S badset, kleur
chroom
Artikelnummer:
26421400
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Optie bij Pakket 3

AVENTO

Fonteinonderbouwkast Avento, afm. 34
x 51,4 x 20,2 cm, greep chroom, diverse
kleuren mogelijk, beide uitvoeringen passen
zowel onder de fontein met kraangat links
als met kraangat rechts
Artikelnummer:
A876 00 XX scharnier links
A876 01 XX scharnier rechts

Beschikbare meubelkleuren (vervang XX in artikelnummer door de kleurcode)

B1
Crystal Grey
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B3
Crystal Black

B4
Crystal White

VH
Arizona Oak

VJ
Nordic Oak

RH
Kansas Oak

RK
Stone Oak

Optie bij Pakket 3

AVENTO

Wastafelonderbouwkast Avento met 2
laden, afm. 58 x 51,4 x 45,2 cm, grepen
chroom, diverse kleuren mogelijk
Artikelnummer:
A889 00 XX

Bij keuze voor onderbouwkast behoort
deze EasyAccess sifon met uitneembare
stankafsluiter en opvangbak, met
geïntegreerde push-open plug, kleur
chroom/wit
Artikelnummer:
9219 88 00

Beschikbare meubelkleuren (vervang XX in artikelnummer door de kleurcode)

B1
Crystal Grey

B3
Crystal Black

B4
Crystal White

VH
Arizona Oak

VJ
Nordic Oak

RH
Kansas Oak

RK
Stone Oak
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Optie bij Pakket 3

AVENTO

Opbouw spiegelkast My View One, met
verlichting, afm. 60,7 x 74,6 x 15,9 cm
Artikelnummer:
A4396000
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Optie bij Pakket 3

AVENTO

Hoge kast Avento met 2 deuren en 4 glazen
planchetten,
afm. 35 x 176 x 37,2 cm, diverse kleuren
leverbaar
Artikelnummer:
A894 00 XX scharnier links
A894 01 XX scharnier rechts

Beschikbare meubelkleuren (vervang XX in artikelnummer door de kleurcode)

B1
Crystal Grey

B3
Crystal Black

B4
Crystal White

VH
Arizona Oak

VJ
Nordic Oak

RH
Kansas Oak

RK
Stone Oak
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Pakket 4

AVENTO

Diepspoelcloset Avento DirectFlush met
zitting met SoftClosing&QuickRelease,
kleur wit
Artikelnummer:
5656 HR 01 CombiPack

Inbouwreservoir Geberit Duofix met Sigma
01 bedieningspaneel, kleur wit
-niet uit het assortiment van Villeroy & Boch

Fontein Avento, afm. 36 x 22 cm, zonder
overloop, kleur wit
Artikelnummer:
4300 3L 01 met kraangat rechts
4300 3R 01 met kraangat links
in combinatie met chroom plugbekersifon en muurbuis
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Pakket 4

AVENTO

Wastafel Avento, afm. 100 x 47 cm, met 2
kraangaten en overloop, kleur wit
Artikelnummer:
4156 A4 01
in combinatie met chroom bekersifon

Spiegel met LED More to See One, afm.
100 x 60 x 3 cm.
Artikelnummer:
A430 A4 00
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Pakket 4

KRANEN HANSGROHE

Hansgrohe Talis E 80 fonteinkraan, kleur
chroom
Artikelnummer:
71706000

2x Hansgrohe Talis E ééngreeps
wastafelmengkraan 110 Coolstart, kleur
chroom
Artikelnummer:
71714000

Hansgrohe push-open afvoer, kleur chroom
Artikelnummer:
50105000

Hansgrohe Crometta S 240 showerpipe
1-jet EcoSmart 9l/min met thermostaat,
kleur chroom
Artikelnummer:
27268000
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Optie bij Pakket 4

AVENTO

Ligbad O.novo Design (Acryl), afm. 180 x
80 cm, kleur wit
Artikelnummer:
UBA180FDN2V-01 Bad
U99740000 Badpoten
U90950461 Verlengde afvoer/overloopcombinatie, chroom

Hansgrohe Ecostat 1001 CL
badthermostaatkraan, kleur chroom
Artikelnummer:
13201000

Hansgrohe Croma Select S badset, kleur
chroom
Artikelnummer:
26421400
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Optie bij Pakket 4

AVENTO

Fonteinonderbouwkast Avento, afm. 34
x 51,4 x 20,2 cm, greep chroom, diverse
kleuren mogelijk,beide uitvoeringen passen
zowel onder de fontein met kraangat links
als met kraangat rechts
Artikelnummer:
A876 00 XX scharnier links
A876 01 XX scharnier rechts

Beschikbare meubelkleuren (vervang XX in artikelnummer door de kleurcode)

B1
Crystal Grey
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B3
Crystal Black

B4
Crystal White

VH
Arizona Oak

VJ
Nordic Oak

RH
Kansas Oak

RK
Stone Oak

Optie bij Pakket 4

AVENTO

Wastafelonderbouwkast Avento met 2
laden, afm. 98 x 51,4 x 45,2 cm, grepen
chroom, diverse kleuren mogelijk
Artikelnummer:
A892 00 XX

Bij keuze voor onderbouwkast behoort
deze EasyAccess sifon met uitneembare
stankafsluiter en opvangbak, met
geïntegreerde push-open plug, kleur
chroom/wit
Artikelnummer:
9219 88 00

Beschikbare meubelkleuren (vervang XX in artikelnummer door de kleurcode)

B1
Crystal Grey

B3
Crystal Black

B4
Crystal White

VH
Arizona Oak

VJ
Nordic Oak

RH
Kansas Oak

RK
Stone Oak
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Optie bij Pakket 4

AVENTO

Opbouw spiegelkast My View One, met
verlichting, afm. 100,7 x 74,6 x 15,9 cm
Artikelnummer:
A4401000
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Optie bij Pakket 4

AVENTO

Hoge kast Avento met 2 deuren en 4 glazen
planchetten,
afm. 35 x 176 x 37,2 cm, diverse kleuren
leverbaar
Artikelnummer:
A894 00 XX scharnier links
A894 01 XX scharnier rechts

Beschikbare meubelkleuren (vervang XX in artikelnummer door de kleurcode)

B1
Crystal Grey

B3
Crystal Black

B4
Crystal White

VH
Arizona Oak

VJ
Nordic Oak

RH
Kansas Oak

RK
Stone Oak
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Optie Algemeen
Douche-wc ViClean-I100 diepspoelcloset
DirectFlush, zonder spoelrand, met zitting
SoftClosing & QuickRelease, inclusief
afstandsbediening en wateraansluitset, kleur
wit
Artikelnummer:
V0E1 00 R1
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Optie Kranenpakket mat zwart
te kiezen bij pakket 3 en 4

Hansgrohe Vernis Blend fonteinkraan, kleur
mat zwart
Artikelnummer:
71583670

Hansgrohe Talis E ééngreeps
wastafelmengkraan 110 Coolstart, kleur
mat zwart
Artikelnummer:
71714670

Hansgrohe afvoergarnituur push open, kleur
mat zwart
Artikelnummer:
50100670

Hansgrohe Croma Select S douchesysteem
met thermostaat, kleur mat zwart
Artikelnummer:
26891670
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Optie Kranenpakket mat zwart bij bad
te kiezen bij pakket 3 en 4

Hansgrohe Ecostat badthermostaat Comfort
kleur mat zwart
Artikelnummer:
13114670

Hansgrohe Raindance Select S handdouche
120 3 jet Ecosmart 9 l/min, kleur mat zwart
Artikelnummer:
26531670

Hansgrohe Porter S wandhouder, kleur mat
zwart
Artikelnummer:
28331670

Hansgrohe Isiflex doucheslang 125 cm,
kleur mat zwart
Artikelnummer:
28272670
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Optie Kranenpakket brushed bronzet
te kiezen bij pakket 3 en 4

Hansgrohe Talis E ééngreeps
wastafelmengkraan 110 Coolstart, kleur
brushed bronze
Artikelnummer:
7171140

Hansgrohe afvoergarnituur push open, kleur
brushed bronze
Artikelnummer:
50100140

Hansgrohe Croma Select S douchesysteem
met thermostaat, kleur brushed bronze
Artikelnummer:
26891140
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Optie Kranenpakket brushed bronze bij bad
te kiezen bij pakket 3 en 4

Hansgrohe Ecostat badthermostaat Comfort
kleur brushed bronze
Artikelnummer:
13114140

Hansgrohe Raindance Select S handdouche
120 3 jet Ecosmart 9 l/min, kleur brushed
bronze
Artikelnummer:
26531140

Hansgrohe Porter S wandhouder, kleur
brushed bronze
Artikelnummer:
28331140

Hansgrohe Isiflex doucheslang 125 cm,
kleur brushed bronze
Artikelnummer:
28272140
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Bathroom and Wellness

Villeroy&Boch
Tel: +31 (0)88 987 03 00
projecten@villeroy-boch.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

Tegelwerkpakket 2

ndtegel 25x40 cm
ertegel 30x30 cm of 15x15 cm - White Sand

1390SW00 Mat2575SD9M

2575SD7M
1390SW01 Glans

1390SW00 Mat2575SD2M

2575SD1M
1390SW01 Glans

Vloertegel 30x30 cm of 15x15
Kleur: Volcano, Clay, Sand en White Sand

1390SW01 Glans

Wandtegel 25x40 cm - mat of glans

1390SW00 Mat

1390SW01 GLANS
1390SW00 Mat

1390SW01 Glans
1390SW00 Mat

Tegelwerkpakket 3

2733CM0M

1571SW01 Glans1571SW11 Glans

2733CM6M

1571SW11 Glans

2733CM7M

2733CM9M

Vloertegel 45x45 cm
Kleur: White, Grey, Greige en Anthracite

2733CM0M

1571SW00 Mat 1571SW10 Mat

1571SW10 Mat

1571SW01 Glans1571SW11 Glans

1571SW11 Glans

1571SW01 Glans

1571SW00 Mat

1571SW00 Mat 1571SW10 Mat

Wandtegel 30x60 cm - mat of glans

1571SW11 Glans

1571SW10 Mat

1571SW10 Mat

Tegelwerkpakket 4A

2349BT90

1571SW01 Glans1571SW11 Glans

2349BT10

2349BT60

1571SW11 Glans

2349BT20

2349BT90
Vloertegel 60x60 cm
Kleur: Anthracite, Stone grey, Natural white en Beige

1571SW00 MAT 1571SW10 MAT

1571SW10 MAT

1571SW01 Glans1571SW11 Glans

1571SW11 Glans

1571SW01 Glans

1571SW00 MAT

1571SW00 MAT 1571SW10 MAT

Wandtegel 30x60 cm - mat of glans

1571SW11 Glans

1571SW10 MAT

1571SW10 MAT

Tegelwerkpakket 4B

2349BT90

1571BT02 Glans1571BT22 Glans

2349BT10

2349BT60

1571BT22 Glans

2349BT20

2349BT90
Vloertegel 60x60 cm
Kleur: Anthracite, Stone gray, Natural white en Beige

1571BT01 Mat

1571BT21 Mat

1571BT02 Glans1571BT22 Glans
1571BT02 Glans

1571BT01 Mat

1571BT01 Mat

1571BT21 Mat

Wandtegel 30x60 cm - mat of glans

1571BT21 Mat

1571BT22 Glans
1571BT22 Glans

1571BT21 Mat

1571BT21 Mat

Kops Kwartier te Nijmegen

Een nieuwe woning...
dus ook een nieuwe
keuken
Samen koken. Lekker eten. Werken achter de laptop.
Spelletjes spelen met de (klein)kinderen. Het delen van
speciale momenten en gezellig feest vieren.
De keuken in uw nieuwe woning is zoveel meer dan een
plek waar gekookt wordt. Het is de plek waar veel tijd
doorgebracht wordt en daarom verdient het samenstellen
ervan bijzondere aandacht.

Total Home Concept is er trots op voor dit project
geselecteerd te zijn als uw keukenleverancier! Met meer
dan 40 jaar ervaring nemen wij u graag het keuken
gerelateerde werk uit handen en verzorgen alles
tot in de puntjes voor u.

Úw keukenleverancier!

Thuis tot in detail
Een uniek interieur, voor comfortabel wonen en leven.
Total Home Concept maakt woonwensen waar. Met
een exclusief totaalconcept geven wij vorm aan elk
interieur. Koninklijk koken, baden in luxe en wonen
in stijl. Uw stijl. Voor het echte gevoel van thuis.
Kan uw nieuwe huis wel een beetje ‘thuis’ ge bruiken?
Ontdek onze uitgebreide collectie keukens, vloeren
en wandafwerking en bezoek onze sfeervolle
showroom in Lelystad – van maar liefst 3000m²!
Beleef en ervaar de verschillende woonstijlen in de
prachtig ingerichte model kamers, voor een tastbaar
en zichtbaar voorproefje van uw nieuwe inrichting.
Total Home Concept biedt een ruim aanbod van
absolute A-merken. Onze ervaren adviseurs vertellen
u graag meer over de verschillende interieurstijlen
en de nieuwste trends, die uw leven nóg mooier
maken. Benieuwd naar deze stijlen? Neem alvast
een kijkje op de volgende pagina’s.
Uw nieuwe huis, thuis tot in detail.
Total Home Concept.

Het Verre Oosten, heel dichtbij. Ga met Total Home Concept op een
oriëntale ontdekkingsreis met een vleugje jaren vijftig. Het resultaat? Een
lichte, elegante interieurstijl met veel grijstinten en pastelkleuren. Perfect te
combineren met witgewassen en naturel houtsoorten en zachte geweven of
gebreide stoffen. Vul het geheel aan met grillige meubels en brocante items
en u heeft uw eigen stijl te pakken.
Houdt u van de zachte kleuren, maar wilt u niet dat uw interieur te zoet
wordt? Een middelgroot item met een stevige kleur voegt pit toe aan uw
inrichting. Denk aan een donker bureau of een stoere stalen kruk voor een
uitdagende, prikkelende twist.

De naam van de collectie zegt het al: puur woon genot. Deze frisse, lichte,
no-nonsense interieurstijl is tijdloos – met een écht eigen karakter. Eenvoud
en kwaliteit zijn bepalend: vergrijsde kleuren en pure, eerlijke materialen.
Mix hout, glas, cement en metaal met natuurlijke stoffen als wol, linnen en
grove katoen en beleef de inrichting die gemaakt is om geleefd te worden.
Industriële vondsten, vintage items en grote basic meubels zonder ornamenten
maken het geheel passend af. Heeft u een nieuwbouwwoning, maar wilt u
toch een authentieke sfeer creëren? Behang met een oude stenen-, betonof sloophoutprint geeft direct het gewenste, sfeervolle en warme effect.

Stoere materialen, frisse kleuren en lichte hout soorten. Dat zijn de
ingrediënten van deze trendy woonstijl. Wit vormt de basis van Trend, maar
zachte pasteltinten zorgen dat het interieur echt tot leven komt. Combineer
industriële items van hout of metaal met aaibare stoffen en rustgevende
kleurtinten. Hierdoor ontstaat een sfeervolle inrichting en bent u binnen één
met de natuur.
Wilt u het interieur laten sprankelen? Voeg groene planten toe! De mix
van zachte pasteltinten in combinatie met fris plantengroen zorgt voor een
frisse, fijne én gezonde woon- en leefomgeving. De Trend-stijl is prachtig
aan te vullen met droogbloemen voor een echte natuurlijke uitstraling.
Combineer bijvoorbeeld zachte roze tinten van Japanse bloesems met het
naturel van grote pampasgrassen.

Klassiek met een eigentijds jasje. De combinatie van antiek met moderne
elementen maakt deze stijl blijvend boeiend. Vul uw klassieke meubels aan met
eigentijdse designstukken, zoals een antieke tafel met moderne stoelen, een
strakke lambrisering zonder opsmuk of een moderne kroonluchter. Combineer
deze interieuronderdelen met donkere houtsoorten, staal, geleefd leer en
stoffen als fluweel, grove wol of linnen.
Met donkere en pure kleuren komt de Urban-collectie het best tot z’n recht.
Door volle en diepe kleuren consequent door te voeren in uw woning
ontstaat warmte, diepte en lijkt elke ruimte optisch groter. Minder voor meer
woonplezier.

Woning Olivia C

Uw keuken...

Bouwnr.: 01

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.000,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.250,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Olivia - C

01

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53735kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Olivia D

Uw keuken...

Bouwnr.: 02

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.000,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.250,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Olivia - D

02

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53732kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Olivia E

Uw keuken...

Bouwnr.: 03

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.000,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.900,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Olivia - E

03

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53733kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Olivia B

Uw keuken...

Bouwnr.: 04, 12, 19

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.200,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.400,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Olivia - B

04, 12 en 19

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53741kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Olivia A

Uw keuken...

Bouwnr.: 05, 14, 21

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €12.550,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.250,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Olivia - A

05, 14, 21

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53740kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Olivia Bs

Uw keuken...

Bouwnr.: 07, 16, 18

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.900,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.400,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Olivia - Bs

07, 16, 18

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53747kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Olivia As

Uw keuken...

Bouwnr.: 06, 15, 17

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €12.550,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.250,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Olivia - As

06, 15, 17

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53748kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Olivia A

Uw keuken...

Bouwnr.: 13, 20

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €12.550,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €22.250,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Olivia - A

13 en 20

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53755kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Gladiolus Fs

Uw keuken...

Bouwnr.: 08

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €32.250,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Gladiolus - Fs

08

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53750kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Gladiolus Gs

Uw keuken...

Bouwnr.: 09

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €30.600,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Gladiolus - Gs

09

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53749kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Gladiolus G

Uw keuken...

Bouwnr.: 10

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €30.600,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Gladiolus - Gs

10

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53752kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Gladiolus F

Uw keuken...

Bouwnr.: 11

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak
ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron

RAL 9010 en een inloopmat.

» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de
kleur wit.

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €32.250,-

ject:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

e:

Woning Gladiolus - F

11

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Woning Gladiolus G

Uw keuken...

Bouwnr.: 22

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €30.600,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Gladiolus - G

22

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53756kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Gladiolus F

Uw keuken...

Bouwnr.: 23

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak
ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron

RAL 9010 en een inloopmat.

» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de
kleur wit.

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €32.250,-

oject:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

pe:

Woning Gladiolus - F

23

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

ferentie:

53758kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Woning Gladiolus F
Bouwnr.: 24

Uw keuken...
Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer
Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit
pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.
Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak
ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron

RAL 9010 en een inloopmat.

» Inductiekookplaat
» Afzuigkap
» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de
kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €32.250,-

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.
Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

Woning Gladiolus Fs

Uw keuken...

Bouwnr.: 25, 26

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €32.250,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Gladiolus - Fs

25, 26

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53759kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Woning Gladiolus Gs

Uw keuken...

Bouwnr.: 27

Voor deze woning hebben wij een voorstel gemaakt met

Wand & Vloer

een luxe Kästle Projectlijn keuken ter waarde van €11.650,inclusief montage en aansluiten.

Voor deze woning is een interieurpakket samengesteld
voor de wanden en vloeren. Bij de samenstelling van dit

Deze keuken heeft een kunststof werkblad met een vlak

pakket hebben wij rekening gehouden met de aanwezige
vloerverwarming.

ingelegde spoelbak en is voorzien van de volgende
Siemens inbouwapparatuur:

Uw woning wordt van het volgende voorzien:

» Koel/Vries Combinatie

Op de begane grond brengen wij een hoogwaardige
PVC vloer aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief
het schuren, egaliseren, verlijmen, hoge MDF plint in

» Combimagnetron
» Inductiekookplaat
» Afzuigkap

RAL 9010 en een inloopmat.

» Vaatwasser

Op de 1e en 2e verdieping brengen wij een laminaatvloer
aan (keuze uit 8 kleuren). De prijs is inclusief afdeklijsten
en een TNO gecertificeerde ondervloer,

» Kraan

geschikt voor vloerkoeling en vloerverwarming.

Getoonde afbeelding is slechts een voorbeeld. Een persoonlijk

» 1x Twist WCD

keukenontwerp, geheel naar wens, is uiteraard ook mogelijk.

De wanden worden afgewerkt met een fijne korrel in de

Maak een afspraak met uw adviseur. Bel 0320 211 579.

kleur wit.
Dit voorstel is op basis van de standaard bouwtekening exclusief meerwerkopties.

Pakketprijs €30.600,-

Project:

Kops Kwartier te Nijmegen

Bouwnummer:

Deze tekening is een schets van de werkelijkheid

Type:

Woning Gladiolus - Gs

27

en is bedoeld om een redelijk overzicht te geven.

Referentie:

53760kims

Gespiegeld:

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden

Meerwerk:

Aannemer

ontleend.

Kijken, kiezen,
Vertrouwde

vakkennis,

betrouwbare

betrokkenheid,

inspirerend interieurdesign en een aanpak die staat als een
huis. Uw huis. Ontdek het verrassende totaalconcept van
Total Home Concept. Perfectie tot in het kleinste detail en de
passie om uw leven nóg mooier te maken. Geniet van stijlvol
comfort, elke dag opnieuw. Bezoek onze showroom en laat u
inspireren door kwaliteit, vakmanschap en modern design.

Tot

tal Home
snel bij To

Concept!

wonen!

Ons team heet u van harte welkom in onze 3000m2 showroom in Lelystad

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Schoepenweg 35, 8243 PX Lelystad

8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
e
Iedere 1 van de maand
10.00 - 16.00 uur

K OPSK WA RT I E R.N L
Ontwikkeling					
Van Wijnen Projectontwikkeling Oost		

Disclaimer
Deze brochure is met zorg
samengesteld. De op tekeningen
aangegeven maten zijn circa-maten. De
artist-impressions zijn een voorbeeld
van hoe de woningen er straks uit
kunnen zien. Aan deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.

Realisatie
Van Wijnen Arnhem
Van Oldenbarneveldtstraat 117
6827 AM Arnhem
026 353 50 00
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