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Meer- en minderwerk keuzelijst 

 
Projectnummer : 724 
Projectomschrijving : Geleen – 12 woningen in het plan “De Haese”  
Woningtype : A, A’, A1, B en B’ 
Bouwnummer : kavel AG1 t/m AG12 
   
Koper(s) : Vlassak Aannemersmaatschappij BV 
Adres : ‘t Inne 14 
Postcode en plaats : 6021 DA  Budel 
Telefoonnummer : 0495 - 491 229  
Datum : 14-06-2018 
 
De vermelde prijzen zijn per stuk in euro en inclusief B.T.W. 
 
Code Omschrijving Prijs/Eh Aantal 
Alg. Het standaard tegelwerk is te bezichtigen in de showroom van de 

tegelzetter (uitnodiging volgt te zijner tijd). Eventuele wijzigingen 
betreffende type tegel, verband en dergelijke kunnen daar worden 
aangegeven. 
Wij adviseren om de tegelkeuze te maken nadat het sanitair definitief is. 
 

 .......... 

Alg. Het (standaard) sanitair is te bezichtigen in de sanitairshowroom 
(uitnodiging volgt te zijner tijd). Eventuele wijzigingen betreffende 
fabrikaat en/of type sanitair, de indeling van de badkamer en dergelijke 
kunnen daar worden aangegeven. 
 

 .......... 

Alg. Naast de kosten van de aanschaf van de keuken dient u rekening te 
houden met een post voor het aanpassen en of meerwerk van het 
leidingwerk indien u van de standaard keukenindeling afwijkt. 
 

 .......... 

A01 Type A, A’ en A1 
Uitbouw 1,20m aan de achterzijde van de woning zoals getekend op 
kavels 1 en 11 van de optietekening. 
 
De achtergevel van de hoofdbouw wordt 1,20m naar achteren verplaatst. 
Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. 
De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen 
systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie 
(conform EPC berekening behorende bij uw woning).  
De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:  
- De vloerverwarming wordt uitgebreid. 
- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. 
- 1 plafondlichtpunt wordt verplaatst. 
Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de 
achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform 
technische omschrijving.  
Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. 
 
* De hoofconstructeur en de constructeur van de vloerenleverancier 
bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan 
te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de 
uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer 
weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico 
op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk 

10.980,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......... 
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kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.  
Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. 
Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer 
weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar 
zijn. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

A02 Type B en B’ 
Uitbouw 1,20m aan de achterzijde van de woning 
 
De achtergevel van de hoofdbouw wordt 1,20m naar achteren verplaatst. 
Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. 
De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen 
systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie 
(conform EPC berekening behorende bij uw woning).  
De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:  
- De vloerverwarming wordt uitgebreid. 
- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. 
- 1 plafondlichtpunt wordt verplaatst. 
Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de 
achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform 
technische omschrijving.  
Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. 
 
* De hoofconstructeur en de constructeur van de vloerenleverancier 
bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan 
te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de 
uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer 
weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico 
op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk 
kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.  
Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. 
Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer 
weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar 
zijn. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

11.850,00 .......... 

A03 Type A, A’ en A1 
Uitbouw 2,40m aan de achterzijde van de woning zoals getekend op 
kavel 2 en 12 van de optietekening. 
 
De achtergevel van de hoofdbouw wordt 2,40m naar achteren verplaatst. 
Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. 
De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen 
systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie 
(conform EPC berekening behorende bij uw woning).  
De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:  
- De vloerverwarming wordt uitgebreid. 
- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. 
- 1 plafondlichtpunt wordt verplaatst. 
Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de 
achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform 
technische omschrijving.  
Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. 
 
* De hoofconstructeur en de constructeur van de vloerenleverancier 
bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan 
te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de 
uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer 

15.980,00 .......... 
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weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico 
op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk 
kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.  
Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. 
Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer 
weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar 
zijn. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

A04 Type B en B’ 
Uitbouw 2,40m aan de achterzijde van de woning zoals getekend op 
kavel 7 van de optietekening. 
 
De achtergevel van de hoofdbouw wordt 2,40m naar achteren verplaatst. 
Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. 
De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen 
systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie 
(conform EPC berekening behorende bij uw woning).  
De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:  
- De vloerverwarming wordt uitgebreid. 
- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. 
- 1 plafondlichtpunt wordt verplaatst. 
Kozijn(en) in de achtergevel blijven gehandhaafd en worden met de 
achtergevel mee verplaatst. Overige uitvoering en afwerking conform 
technische omschrijving.  
Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. 
 
* De hoofconstructeur en de constructeur van de vloerenleverancier 
bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan 
te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de 
uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer 
weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico 
op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk 
kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.  
Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. 
Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer 
weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar 
zijn. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

17.290,00 .......... 

A05 Type A en A’ kavels 4 en 9 
Uitbouw zijkant woning. 
 
Tussen woning en garage wordt een ruimte aangebouwd zoals getekend 
op kavel 9 van de optietekening. 
Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. 
De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen 
systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie 
(conform EPC berekening behorende bij uw woning).  
De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:  
- De vloerverwarming wordt uitgebreid. 
- 2x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. 
- 1x extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar. 
Buitenkozijn worden uitgevoerd volgens de optietekening. Tussen 
uitbouw en buitenberging komt een dichte vlakke multiplex deur in een 
houten kozijn zonder bovenlicht. 
Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving.  
Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. 
 

25.340,00 .......... 
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* De hoofconstructeur en de constructeur van de vloerenleverancier 
bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan 
te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de 
uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer 
weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico 
op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk 
kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.  
Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. 
Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer 
weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar 
zijn. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

A06 Type A en A’ kavels 4 en 9 
Uitbouw zijkant woning en uitbouw 1,20m aan de achterzijde van de 
woning. Dit is een combinatie van opties A01 en A05. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

35.980,00 .......... 

A07 Type A en A’ kavels 4 en 9 
Uitbouw zijkant woning en uitbouw 2,40m aan de achterzijde van de 
woning. Dit is een combinatie van opties A03 en A05. 
Zoals getekend op kavel 4 van de optietekening. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

40.980,00 .......... 

A08 Type B en B’ kavels 5 tot en met 8. 
Uitbouw zijkant woning. 
 
Tussen woning en garage wordt een ruimte aangebouwd zoals getekend 
op kavel 6 van de optietekening. De keukenopstelling wordt naar de 
aanbouw verplaatst. 
Fundering en geïsoleerde begane grondvloer worden verlengd. 
De dakvloer van de aanbouw wordt uitgevoerd in een betonnen 
systeemvloer en voorzien van bitumineuze dakbedekking en isolatie 
(conform EPC berekening behorende bij uw woning).  
De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie:  
- De vloerverwarming wordt uitgebreid. 
- 1x extra dubbele wandcontactdoos in de uitbouw. 
- 1x extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar. 
Buitenkozijnen worden uitgevoerd volgens de optietekening. Tussen 
uitbouw en buitenberging komt een dichte vlakke multiplex deur in een 
houten kozijn zonder bovenlicht. 
Overige uitvoering en afwerking conform technische omschrijving.  
Prijs is inclusief constructeur- en architectenkosten. 
 
* De hoofconstructeur en de constructeur van de vloerenleverancier 
bepalen samen of het noodzakelijk is om een stalen balk in de vloer aan 
te brengen ter plaatse van de overgang tussen de bestaande bouw en de 
uitbouw. Wij trachten deze balk, indien constructief haalbaar, in de vloer 
weg te werken. Ter plaatse van deze stalen balk is er een verhoogd risico 
op haarscheurtjes in de plafondafwerking a.g.v. zetting, en is mogelijk 
kleurverschil zichtbaar in het spuitwerk a.g.v. verschillen in materialen.  
Bovengenoemde geeft geen aanspraak op garantie. 
Daar waar het constructief niet haalbaar is om de stalen balk in de vloer 
weg te werken zal (een deel van) de stalen balk onder de vloer zichtbaar 
zijn. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

30.850,00 .......... 

A09 Type B en B’ kavels 5 tot en met 8. 
Uitbouw zijkant woning en uitbouw 1,20m aan de achterzijde van de 

42.500,00 .......... 
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woning. Dit is een combinatie van opties A02 en A08. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

A10 Type B en B’ kavels 5 tot en met 8. 
Uitbouw zijkant woning en uitbouw 2,40m aan de achterzijde van de 
woning. Dit is een combinatie van opties A04 en A08. 
Zoals getekend op kavel 5 van de optietekening. 
 
** Deze optie dient voor start bouw bekend te zijn** 

47.950,00 .......... 

A11 Type B en B’ 
Keukenopstelling verplaatsen naar voorzijde woning. 
 

690,00 .......... 

A12 Type A en A’ 
Indeling zolderverdieping volgens optietekening. 
Lichte scheidingswanden volgens tekening. Binnendeurkozijnen en 
binnendeuren volgens technische omschrijving. Wanden portaal, 
zolderkamer en berging worden behangklaar afgewerkt. Standaard witte 
afwerking onderzijde dakplaten blijft in het zicht. 
Uitbreiding verwarmings- en ventilatie-installatie is niet opgenomen. 
Elektrische installatie opbouw: 
Portaal: 
-1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar 
-1 wandlichtpunt 
Berging: 
-1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-1 wandlichtpunt 
Zolderkamer: 
-1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-1 wandlichtpunt 
-2 dubbele wandcontactdozen met randaarde 
-1 loze leiding 
   

6.240,00 .......... 

A13 Type A1 
Indeling zolderverdieping volgens optietekening. 
Lichte scheidingswanden volgens tekening. Binnendeurkozijnen en 
binnendeuren volgens technische omschrijving. Wanden portaal, 
zolderkamer 1 en zolderkamer 2 worden behangklaar afgewerkt. 
Standaard witte afwerking onderzijde dakplaten blijft in het zicht. 
Uitbreiding verwarmings- en ventilatie-installatie is niet opgenomen. 
Elektrische installatie opbouw: 
Portaal: 
-1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar 
-1 wandlichtpunt 
Zolderkamer 2: 
-1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-1 wandlichtpunt 
Zolderkamer 1: 
-1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-1 wandlichtpunt 
-2 dubbele wandcontactdozen met randaarde 
-1 loze leiding 
 

6.670,00 .......... 

A14 Type B en B’ 
Indeling zolderverdieping volgens optietekening. 
Lichte scheidingswanden volgens tekening. Binnendeurkozijnen en 
binnendeuren volgens technische omschrijving. Wanden portaal, 
zolderkamer en berging worden behangklaar afgewerkt. Standaard witte 

6.390,00 .......... 
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afwerking onderzijde dakplaten blijft in het zicht. 
Uitbreiding verwarmings- en ventilatie-installatie is niet opgenomen. 
Elektrische installatie opbouw: 
Portaal: 
-1 wisselschakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-enkele wandcontactdoos gecombineerd met schakelaar 
-1 wandlichtpunt 
Berging: 
-1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-1 wandlichtpunt 
Zolderkamer: 
-1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt 
-1 wandlichtpunt 
-2 dubbele wandcontactdozen met randaarde 
-1 loze leiding 
 

A15 Kozijnen achtergevel vervangen volgens optietekening. 
Achterdeur met deurkozijn wordt vervangen door raamkozijn met vast 
glas. Raamkozijn met draai-val raam wordt vervangen door een 
deurkozijn met een stel tuindeuren. Deur aan de zijde van de 
woningscheidende wand is de loopdeur. 
Schakelaar buitenlichtpunt wordt verplaatst. 
   

940,00 .......... 

B42 Verplaatsen van een binnendeurmontagekozijn (alleen in een lichte 
scheidingswand) inclusief het verplaatsen van de schakelaar. Prijs per 
stuk. 
 

105,00 .......... 

B44 De draairichting van een deur wijzigen, inclusief het draaien/spiegelen 
van het kozijn en het verplaatsen van de schakelaar (geldt alleen voor 
binnendeurmontagekozijnen). 
 

105,00 .......... 

B50 Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de begane grond. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, kleurverschil in 
het spuitwerk a.g.v. verschil in dikte van opgebracht materiaal ter plaatse 
van de naad of het wisselen van de naad. 
 

285,00 .......... 

B51 Het dichtzetten van de V-naden in het plafond op de verdieping. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele krimpscheuren, het wisselen 
van de naad of kleurverschil in het spuitwerk a.g.v. verschil in dikte van 
opgebracht materiaal ter plaatse van de naad. 
 

285,00 .......... 

B57 Leveren, aanbrengen en aftrillen van korrelmix (gebroken puin circa 20 
cm. dik) ter breedte en lengte van de oprit voor de buitenberging tot aan 
de erfgrens aan de voorzijde (ca ...... m²).  
Dit dient als "fundering" voor de aan te leggen oprit. 
 
Afgewerkte hoogte van de korrelmix ligt ca. 150 mm -\- onderzijde 
voordeurdorpel. Uw stratemaker kan hierop een laag vlijzand en 
straatklinkers aanbrengen. 
 

Op aanvraag .......... 

B65 Type A, A’ en A1 
Vervallen van alle sanitaire toestellen. Vervallen van alle wand- en 
vloertegels in de sanitaire ruimten. De rioolafvoeren en koud-
waterleidingen worden afgedopt op 10 cm boven de vloer opgeleverd, 
warmwaterleidingen op 10cm onder het plafond. Elektra blijft op 
standaard positie gehandhaafd. Ook vervalt de standaard radiator en de 
dorpel bij de toegangsdeur. Gehandhaafd blijft het mechanische 
afzuigpunt voor de ventilatie. Spuitwerk op plafond blijft gehandhaafd. De 
cementdekvloer (afwerkvloer) badkamer vervalt. 

- 2.050,00 .......... 



 
 

Geleen – 12 woningen in het plan “De Haese” kavel AG1 t/m AG12 
 

 7 van 9  

Beperkte garantieverklaring dient ondertekend te worden. 
 
Zie folder van Woningborg "Kopers informatiefolder minderwerk" 

B66 Type B en B’ 
Vervallen van alle sanitaire toestellen. Vervallen van alle wand- en 
vloertegels in de sanitaire ruimten. De rioolafvoeren en koud-
waterleidingen worden afgedopt op 10 cm boven de vloer opgeleverd, 
warmwaterleidingen op 10cm onder het plafond. Elektra blijft op 
standaard positie gehandhaafd. Ook vervalt de standaard radiator en de 
dorpel bij de toegangsdeur. Gehandhaafd blijft het mechanische 
afzuigpunt voor de ventilatie. Spuitwerk op plafond blijft gehandhaafd. De 
cementdekvloer (afwerkvloer) badkamer vervalt. 
Beperkte garantieverklaring dient ondertekend te worden. 
 
Zie folder van Woningborg "Kopers informatiefolder minderwerk" 

- 2.460,00 .......... 

E101 Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar. 
 

230,00 .......... 

E102 Leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op bestaande 
schakelaar. 
 

135,00 .......... 

E103 Lichtpuntaansluiting in plafond of wand uitgevoerd als buiseind (5/8") 
vanuit een bestaande centraaldoos. 
Schakelbaar op schakelaar centraaldoos. 
 

125,00 .......... 

E104 Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) met 
schakelaar. 
 

210,00 .......... 

E105 Leveren en aanbrengen van een voorziening t.b.v. een inbouwspot in het 
betonnen plafond met een inbouwmaat van Ø75 mm.  
Exclusief leveren van de spot. 
 

170,00 .......... 

E106 Leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (binnen) op 
bestaande schakelaar. 
 

133,50 .......... 

E107 Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt met schakelaar. 
 

235,00 .......... 

E108 Leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt op bestaande 
schakelaar. 
 

140,00 .......... 

E201 Leveren en aanbrengen van een extra enkelpolige schakelaar. 
 

133,50 .......... 

E202 Een enkelpolige schakelaar uitbreiden naar 2 wisselschakelaars 
 

135,00 .......... 

E203 Leveren en aanbrengen van twee wisselschakelaars ten behoeve van 
extra plafond of wandlichtpunt. 
Alleen in combinatie met meerwerkoptie "extra plafondlichtpunt" of "extra 
wandlichtpunt". 
 

235,00 .......... 

E205 Dubbele (serie) schakelaar splitsen naar 2 enkelpolige schakelaars 
 

65,00 .......... 

E206 Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsschakelaar 
 

188,50 .......... 

E212 Bestaande enkelpolige schakelaar vervangen door een LED-lamp 
dimmer. 
 
 

243,50 .......... 

E301 Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde 
enkel. 
 

165,00 .......... 
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E302 Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde 
dubbel. 
 

180,00 .......... 

E306 Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos opbouw met 
randaarde enkel spatwaterdicht buiten. 
 

204,50 .......... 

E307 Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos opbouw met 
randaarde dubbel spatwaterdicht buiten. 
 

228,50 .......... 

E310 Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde 
enkel op een aparte groep, inclusief buisleiding. 
 

355,00 .......... 

E311 Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde 
enkel op een aparte groepgebruik makend van een bestaande loze 
leiding. 
 

259,50 .......... 

E401 Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8" vanuit de meterkast 
naar een door u op te geven punt op de begane grond of 1

e
 verdieping. 

 

125,00 .......... 

E402 Leveren en aanbrengen van een loze leiding 3/4" vanuit de meterkast 
naar een door u op te geven punt op de zolder. 
 
 

165,00 .......... 

E403 Leveren en aanbrengen van een loze leiding 5/8” voor tuinverlichting, 
vanaf een inbouwdoos eindigend buiten de gevel onder het maaiveld, 
inclusief een extra schakelaar. 
 

150,00 .......... 

E404 Leveren en aanbrengen van een loze leiding 3/4” voor tuinverlichting, 
vanaf de meterkast tot een punt buiten de gevel onder het maaiveld. 
 

150,00 .......... 

E405 Leveren en aanbrengen van een loze leiding t.b.v. een rolluik of screen, 
inclusief schakelaar. Schakelaar naast het raam plaatsen. 
 

150,00 .......... 

E601 Het verplaatsen van een elektra installatie onderdeel op dezelfde 
bouwlaag 
 

55,00 .......... 

E602 Het verplaatsen van een elektra installatie onderdeel naar een andere 
verdieping 
 

85,00  

E603 Het verplaatsen van een plafondlichtpunt  
Prijs geldt als deze optie voor start bouw bekend is. 
 

150,00 .......... 

E603 Het verplaatsen van een plafondlichtpunt  
Positie centraaldoos is reeds definitief op de vloerentekening is en de 
verplaatsing op de bouwplaats moet worden uitgevoerd 
 

205,00 .......... 

E701 De meterkast uitvoeren in 3-fasen (400V, 3x25A). Deze meerwerkoptie is 
niet in combinatie met een perilex in de keuken. 
Tevens wordt een 3 fasen aansluiting aangevraagd bij de 
netwerkbeheerder. 
 

290,00 .......... 

E702 Extra aardlekschakelaar bij het overschreiden van 8 groepen. Bij de 9
e
 

groep moet er een extra aardlekschakelaar geplaatst worden in de 
meterkast. 
 
 

295,00 .......... 

E704 Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos met randaarde enkel 
in de meterkast (opbouw). 
 

110,00 .......... 



 
 

Geleen – 12 woningen in het plan “De Haese” kavel AG1 t/m AG12 
 

 9 van 9  

E801 Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. de telefoon en 
afmonteren met een 4 polige wandcontactdoos. 
 

95,00 .......... 

E802 Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. de telefoon en 
afmonteren met een RJ11 wandcontactdoos. 
 

120,00 .......... 

E803 Het bedraden van de bestaande loze leiding t.b.v. internet /TV-aansluiting 
en afmonteren met een RJ45 wandcontactdoos. 
 

120,00 .......... 

E804 Het bedraden en afmonteren van de bestaande loze leiding t.b.v. de cai, 
incl. splitter en aansluiten in de meterkast. 
 

120,00  

L01 Leveren en aanbrengen van een schrobputje onder het buitentappunt 
aan de achtergevel. 
 

410,00 .......... 

L02 Leveren en aanbrengen van een extra buitenkraan (koud water) met 
stop/aftapkraan in het keukenkastje/meterkast. 
 

455,00 .......... 

L04 Het leveren en aanbrengen van een 2-zijdig afgedopte gasleiding vanuit 
de meterkast naar een plaats op de begane grond ten behoeve van een 
na oplevering door derden te plaatsen gashaard. Inclusief enkele 
wandcontactdoos nabij de gasleiding voor de gashaard 
 

460,00 .......... 

 


