Bouwnummer

:

Naam
Projectnummer
Projectomschrijving
Datum

:
:
:
:

WOONWENSENLIJST

1002
Gonnet 24 Haarlem – 32 appartementen
December 2020

Keuze Omschrijving
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IA000

WONINGSPECIFIEK

IA400

Aanpassen indeling plattegrond.
Inclusief verplaatsen van divers leidingwerk van o.a. elektra en
loodgieter. Daarnaast indien noodzakelijk wijziging in leidingwerk
vloerverwarming. Inclusief verrekening vervallen kozijnen/deuren en
wanden. (Aanpassingen die betrekking hebben op de WTW/MV
installatie kunnen niet doorgevoerd worden, evenals het verplaatsen
van de posities van de toiletten, meterkast en leidingschachten)

01000

BOUWKUNDIG

01232

Het aanbrengen van een extra lichte scheidingswand (gipsblokken
70mm dik) circa à € 60,--/m2.
De totale kosten volgen na vaststellen van de benodigde
hoeveelheden en welke eventuele extra voorzieningen/aanpassingen
t.b.v. elektra of ander leidingwerk getroffen moeten worden.

01234

Verplaatsen van een binnenkozijn/-deur

Prijs op
aanvraag

Prijs op
aanvraag

€

85,00

€

85,00

(Verplaatsen lichtschakelaar via optie elektra)

01317

Wijzigen draairichting binnendeur
(Het verplaatsen van de lichtschakelaar via optie elektra)

01402

Spuitwerk plafond (plafondafwerking) gehele appartement vervalt.
Onderkant van de vloerplaten komt hierbij in het zicht. De ruimten
tussen de V-naden en eventuele gaten of oneffenheden worden niet
dichtgesmeerd.
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41000

TEGELWERK

41100

Standaard tegelwerk leveren en aanbrengen in de toiletruimte en/of badkamer
conform verkoopdocumentatie.

41200

Leveren en aanbrengen van tegelwerk dat is uitgezocht in de door HBB
geselecteerde tegelshowroom. Prijs conform tegelofferte inclusief verrekening
standaard tegelwerk.

47000

KEUKEN

47200

Het leveren en aanbrengen van een optionele keuken, via de door
HBB Groep geselecteerde keukenshowroom.
Prijs conform keukenofferte, inclusief montagekosten.
Betaling van de keuken en montage geschiedt via keukenshowroom.

47300

Geen keukeninrichting. De keukenruimte wordt casco (zonder keuken
en afwerking) opgeleverd.
De water- en rioleringsleidingen worden hierbij op de standaard
posities uit en boven de vloer afgedopt aangebracht.
De elektrapunten alsmede de mechanisch ventilatiepunten worden op
de standaard posities aangebracht en afgemonteerd.

Volgens
offerte

Indien u de keuken bij de projectshowroom aanschaft, verzorgen zij de
installatieofferte en -tekeningen. Wanneer een keuken elders wordt
aangeschaft, worden installatiewijzigingen berekend conform
onderstaande prijzen. Hiervoor worden tevens coördinatiekosten in
rekening gebracht.
Coördinatiekosten.

€

250,00

Onderstaande prijzen geven een inzicht in de installatiekosten voor de
elektra, water en riolering in de keuken.
47502

Verplaatsen van de spoelbak (warmwater, water afvoer en koudwater)
op dezelfde wand. Wanneer de aansluitpunten elders in de ruimte
aangebracht dienen te worden zal hiervoor een aparte prijsopgave
gemaakt moeten worden. E.e.a. is afhaneklijk van de inrichting van de
keuken.

€

235,00

47701

Aanbrengen loze leiding vanuit meterkast op circa 100mm hoog.

€

125,00

47703

Een extra enkele wandcontactdoos

€

155,00

47704

Een extra dubbele wandcontactdoos

€

165,00
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In plaats van een enkele een dubbele wandcontactdoos (2 enkele
horizontaal)
Verplaatsen van een elektrapunt binnen de keukenruimte.

€

40,00

€

80,00

47714

Een extra wandlichtpunt (ca. 1900mmhoog) op een aparte
lichtschakelaar.

€

250,00

47715

Een extra wandlichtpunt (ca. 1900mmhoog) op een bestaande
lichtschakelaar.

€

155,00

47719

Een enkele lichtschakelaar vervangen door een universele dimmer
(ook voor LED verlichting)

€

250,00

47730

Aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in
de meterkast op circa 100mm hoog. Benodigd bij zogenaamde
grootverbruikers, zoals vaatwasser, combi-magnetron etc.

€

295,00

47731

Een bestaande loze leiding bedraden t.b.v. een enkele
wandcontactdoos op een aparte groep, ter plaatse van gootsteen en/of
ter plaatse van kooktoestel

€

240,00

47741

Aanbrengen van een kookgroep 3-fasen (krachtstroom 400V) i.p.v. de
standaard 2-fasen kookgroep aansluiting t.b.v. elektrisch koken, met
perilex wandcontactdoos. (De kosten voor het aanbrengen van een
extra aardlekschakelaar zal later apart in rekening worden gebracht
zodra al het meer- en minderwerk definitief is)

€

350,00

51000

LOODGIETER

53100

Standaard sanitair leveren en aanbrengen in het toilet en/of badkamer.

53200

Het leveren en aanbrengen van sanitair, inclusief eventueel
aanpassing van leidingwerk, als uitgezocht via de door HBB
geselecteerde sanitairshowroom.
Prijs conform sanitairofferte, inclusief verrekening van standaard
sanitair, montage- en installatiekosten.

51002

Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de gevel t.p.v. het
balkon. Afsluitkraan op koudwaterleiding in de meterkast.

€

51020

Het aanbrengen van een afvoer (t-stuk), op afvoer wasmachine t.b.v.
condensdroger.

€

80,00

51021

Verplaatsen/aanpassen aansluitpunten wasmachine (excl. Elektra)

€

260,00

47706
47708
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70000

ELEKTRA

70011

Aanbrengen loze leiding vanuit meterkast t.b.v. CAI, TEL of DATA
(zonder bedrading) op wandhoogte circa 30cm.
Deze leiding wordt voorzien van een controledraad, welk niet geschikt
is om als trekdraad te gebruiken.

€

125,00

70021

Loze TEL-leiding bedraden en afmonteren met wanddoos *

€

125,00

70023

Loze leiding bedraden en afmonteren met wanddoos t.b.v.
computeraansluiting (CAT6) *

€

190,00

70024

Loze leiding bedraden en afmonteren met wanddoos t.b.v.
computeraansluiting (CAT5E) *

€

135,00

70025

Loze CAI-leiding bedraden en afmonteren met wanddoos *

€

135,00

70026

Bij meer dan twee aansluitingen een CAI versterker in de meterkast
aanbrengen (aansluiten op aanwezige wandcontactdoos).

€

325,00

70032

Verplaatsen van een elektrapunt in de wand.

€

80,00

70033

Verplaatsen van een plafondlichtpunt.

€

100,00

70035

Een extra enkele wandcontactdoos naast een standaard aanwezige
lichtschakelaar (in één afwerkraam)

€

60,00

70036

In plaats van een enkele wandcontactdoos een dubbele
wandcontactdoos.

€

45,00

70037

Een extra enkele wandcontactdoos op circa 300mm hoog.

€

155,00

70038

Een extra dubbele wandcontactdoos op circa 300mm hoog.

€

165,00

70039

Een dubbele wandcontactdoos uitvoeren als twee enkele
wandcontactdozen naast elkaar

€

45,00

70040

In combinatie met optie 70039, de rechter wandcontactdoos
geschakeld uitvoeren op een bestaande lichtschakelaar (voor
bijvoorbeeld het centraal bedienen van schemerlampen)

€

135,00

70041

Een bestaande enkele wandcontactdoos geschakeld uitvoeren op een
extra aparte lichtschakelaar.

€

250,00

70042

Een extra enkele wandcontactdoos geschakeld uitvoeren op een extra

€

200,00
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aparte lichtschakelaar.
70043

Een extra schakelaar op bestaand lichtpunt (wisselschakeling wordt
kruisschakeling)

€

155,00

70044

Een enkele lichtschakelaar vervangen voor een dimmer (ook voor LED
verlichting)

€

250,00

70045

Een extra wandlichtpunt (ca. 1900mm hoog) op een aparte
lichtschakelaar

€

250,00

70046

Een extra plafondlichtpunt op een aparte lichtschakelaar.
LET OP: opgegeven positie op plattegrond zal zoveel mogelijk worden
nagstreefd. Positie is echter afhankelijk van plaatindeling en aanwezige
installatie in het plafond.

€

250,00

70047

Een extra wandlichtpunt (ca. 1900mm hoog) op een bestaande
lichtschakelaar

€

155,00

70048

Een extra plafondlichtpunt op een bestaande lichtschakelaar
LET OP: opgegeven positie op plattegrond zal zoveel mogelijk worden
nagstreefd. Positie is echter afhankelijk van plaatindeling en aanwezige
installatie in het plafond.

€

155,00

70049

Een extra rookmelder.

€

255,00

70053

Wandlichtpunt voorzien van constante spanningsdraad in de
badkamer. Deze optie kan worden gekozen wanneer u voornemens
bent een lamp te plaatsen boven de wastafel met een eigen
bedieningsschakelaar.

€

75,00

70061

Een buitenlichtpunt (in metselwerk waar aanwezig) op een aparte
lichtschakelaar
LET OP: buitenlichtpunt kan niet in/op balkonplaat of kozijn worden
geplaatst.

€

265,00

70062

Een buitenlichtpunt (in metselwerk waar aanwezig) op een bestaande
lichtschakelaar
LET OP: buitenlichtpunt kan niet in/op balkonplaat of kozijn worden
geplaatst.

€

200,00

70063

Een enkele wandcontactdoos (spatwaterdicht) op de buitengevel tpv
het balkon (alleen mogelijk waar metselwerk aanwezig)

€

160,00
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70064

Een enkele wandcontactdoos op een schakelaar (spatwaterdicht) op
de buitengevel tpv het balkon (alleen mogelijk waar metselwerk
aanwezig)

€

275,00

70073

Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep.

€

295,00

70075

Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast i.v.m.
het overschrijden van de maximale elektragroepen (8 stuks) in de
meterkast door gekozen meerwerk (extra groep). Deze optie wordt
indien nodig toegevoegd aan uw Woonwensenoverzicht. Dit kan pas
worden bepaald zodra al het meer- en minderwerk bekend is.

€

260,00

70077

Een vloercontactdoos (enkele WCD) in de dekvloer, bovenzijde doos
ca. 15mm boven de dekvloer.

€

385,00

70078

Een dubbele vloercontactdoos (dubbele WCD) in de dekvloer,
bovenzijde doos ca. 15mm boven de dekvloer.

€

395,00

70701

Elektra oplaadpunt t.b.v. een elektrische auto. De toepassing van
elektrische laadpunten in de stallingsgarage is onder voorbehoud van
goedkeuring door brandweer en verzekering. In verband met de
mogelijke aanpassing van de wetgeving voor elektrische oplaadpunten
in parkeervoorzieningen, maken wij een voorbehoud voor de
mogelijkheid voor het aanbrengen van oplaadpunten in de
stallingsgarage.

€

n.t.b.

Het aantal te realiseren oplaadpunten (circa 10 oplaadpunten) is
afhankelijk van de totale beschikbare elektrische capaciteit en wordt
nader bepaald en toegewezen. Evenals het technische systeem en de
oplaadcapaciteit van de laadpunten.
Afhankelijk van het totaal gevraagde aantal optionele oplaadpunten,
worden deze aangebracht en aangesloten op een centrale
voorzieningenkast voor oplevering, dan wel na oplevering (door de
VvE). Het elektraverbruik van de gebruiker van het oplaadpunt wordt
verrekend via de VvE. De oplaadpunten voor elektrische auto’s worden
gepositioneerd bij de stallingsplaatsen die dichtbij de uitgang zijn
gelegen.
* U dient zelf een huisaansluiting aan te vragen en een
leveringscontract af te sluiten met een gewenste provider.
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