
Gorate meerwerklijst 4 woningen Biddinghuizen incl 21% BTW
Vloerverwarming in de garage/bergingvloer  Meerprijs 1.105,23€     
Vlizotrap ipv luik Meerprijs 868,78€         
Lichtkoepel (100x100 cm) in carport of verandadak Meerprijs 1.415,70€     
Lichtkoepel (100x100 cm) geïsoleerd in carport of verandadak Meerprijs 1.529,44€     
Wanden sausen in woonkamer en eethoek  Meerprijs 3.580,73€     
Wanden sausen in de 3 slaapkamers  Meerprijs 4.356,00€     
Wanden sausen in de slaapkamer aanbouw  Meerprijs 1.689,45€     
2 draairamen in voorgevel wijzigen in draai-kiepramen  Meerprijs 562,65€         

Binnendeuren voorzien van Voslux RVS L-haaks deurkrukken en rozetten   Meerprijs 323,40€         

Binnendeur vervallen ( incl. hang-sluitwerk- beslag )  Per stuk Minderprijs -54,45€         
Grondverf trap in wit Meerprijs 477,95€         

Electra

Lichtpunt op schakelaar Meerprijs 145,20€         

Extra lichtpunt op bestaande schakelaar Meerprijs 145,20€         

Wisselschakeling ipv enkelpolige schakelaar Meerprijs 114,95€         

Dimmer ipv schakelaar  Meerprijs 139,15€         

Wandcontactdoos extra Meerprijs 137,94€         

Dubbel wandcontactdoos extra Meerprijs 181,50€         

A.s.p. vaatwasser op aparte groep + water + afvoer Incl

A.s.p. oven of magnetron op aparte groep Incl

A.s.p. droger op aparte groep, alleen elektra incl.  

A.s.p. elektrisch koken incl. perilex wcd 2x 230V 16A Incl

A.s.p. elektrisch koken incl. perilex wcd 3x 230V 16A (let op vermogen mk. Max. 3x25 A) Meerprijs 107,69€         

A.s.p. onder maaiveld met dubbelpolige schakelaar tbv tuinverlichting Meerprijs 284,35€         

20 m kabel (3x2,5 mm2) op rol tpv fundering op dubbelpolige schakelaar Meerprijs 508,20€         

Extra kabel (3x2,5 mm2) tbv bovenstaande, per 5 m Meerprijs 51,43€           

A.s.p. screens op jaloezieschakelaar per stuk Meerprijs 193,60€         

Zaptec Go Laadpunt op rechter zijgevel woning vor de garage/berging Meerprijs 1.974,75€     

11 extra PV panelen (340 WP) Meerprijs 4.840,00€     

Standaard ronde halogeen spots 230V 

2 spots op schakelaar Meerprijs 463,43€         

3 spots op schakelaar Meerprijs 642,51€         

4 spots op schakelaar Meerprijs 699,38€         

5 spots op schakelaar Meerprijs 805,86€         

Standaard telefoonaansluiting met UTP bekabeling, voorzien van een wandcontactdoos Meerprijs 116,16€         

Extra bedrade telefoonaansluiting met UTP bekabeling, incl wcd digitaal (data) Meerprijs 217,80€         

Standaard CAI aansluiting voorzien van wcd Meerprijs 72,60€           

Bedrade CAI aansluiting dmv coax  grijs incl wcd Meerprijs 203,28€         

Loodgieterswerk

Plaatstalen uitstortgootsteen met warm en koud water in de garage tegen woningwand Meerprijs 712,69€         

Aftapbare buitenkraan m/ slangwartel Incl

Afvoerkanaal van de afzuigkap 150mm ipv 125mm Meerprijs 242,00€         

Afvoer voor de afzuigkap vanaf de kookeiland door de kruipruimte  

naar buiten, inclusief bolrooster aan de buitenwand (zichtbaar) Meerprijs 574,75€         

Easydrain afvoergoot op verdieping

 - Easydrain 80 cm fixt Meerprijs 886,93€         

Easydrain afvoergoot op bgg

 - Easydrain 80 cm fixt Meerprijs 732,05€         

Levering en montage sanitair en wand-vloertegels  compleet laten vervallen Minderprijs -3.999,05€    
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