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COMFORTWONING TUSSEN
WOONWENSENLIJST



Woonwensenlijst Lommerrijk Fase 5b, Buitengewoon Waalwijk Datum lijst: 21-12-2021

Deadline GROTE RUWBOUW: 01-04-2022 2022*

Deadline RUWBOUW: 20-05-2022

*

Uw woning wordt uitgevoerd als nul-op-de-meter. Dit houdt in dat de woning over het jaar heen, voor woninggebonden gebruik (ruimteverwarming,
koeling en warm tapwater) en huishoudelijk gebruik (apparaten en verlichting), net zoveel energie verbruikt (of minder) als er lokaal duurzaam wordt
opgewekt door middel van zonnepanelen. Voor het huishoudelijk gebruik wordt een budget van 2700 kWh/jaar gehanteerd.

De keuze voor deze woonwens kán (al of niet in of door de combinatie met andere woonwensen) van invloed zijn op het woninggebonden en
huishoudelijk energieverbruik. Het kan daarom zo zijn dat door de keuze van deze woonwens de woning niét meer nul op de meter is.

Dit wordt berekend door de vastgestelde BENG normen berekening van uw woning. Nadat alle 'Grote Ruwbouw woonwensen' zijn gekozen wordt er
een nieuwe tussentijdse BENG berekening gemaakt door ons adviesbureau en uiteindeli jk wordt er voor oplevering een definitieve BENG berekening
gemaakt en het energielabel vastgesteld.

Categorie: Code: Woonwens:
Omschrijving:

Prijs: Type
woning
:

Bnr.

De informatie die getoond wordt is met grote zorg samengesteld. Aan de genoemde opties zijn geen rechten te ontlenen. Heijmans probeert met deze informatie alle kopers zo goed mogelijk te informeren.
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Categorie: Code: Woonwens:
Omschrijving:

Prijs: Type
woning
:

Bnr.

Grote ruwbouw AB7212 *
Aanbouw aan de achterzijde woning, ov er de v olledige breedte, lang 1200
mm

Het uitbreiden v an de woning met een aanbouw aan de achterzijde v an de woning, ov er de v olledige breedte, lang 1200 mm.
De constructie en af werking v an de aanbouw komt ov ereen met het gestelde in de technische omschrijv ing v an uw woning.
Standaard elektra aansluitpunten op de achtergev el en de buitenkraan aan de achtergev el v erplaatsen mee.
De posities v an het standaard elektra en de gewijzigde posities v an de elektra opties conf orm de optietekening.
Positie en uitv oering conf orm optietekening.

Extra inf ormatie:
• Deze optie is v ergunningsplichtig en wordt u aangeboden onder v oorbehoud v an het v erstrekken v an de onherroepelijke omgev ingsv ergunning door de gemeente.
Mocht deze v ergunning om welke reden dan ook niet worden v erleend, dan kan de optie helaas niet worden gekozen en v erv alt de door u v erstrekte opdracht. Ev entuele
opdrachten aanv ullend op deze optie c.q. opdracht, zoals het v erstrekken v an extra elektra in de aanbouw, komen ev eneens te v erv allen. U kunt geen rechten ontlenen
aan het laten v erv allen v an de v erstrekte opdrachten. Het v erv allen v an de v erstrekte opdracht(-en) zullen administratief  worden v erwerkt op de opdrachtbev estiging.
• Door het v ergroten v an de woonruimte zal het energiev erbruik toenemen.
• Bij de keuze v oor een aanbouw worden de woningscheidende bouwmuren en de v erdiepingsv loer v erlengd. De indeling v an de achtergev el is weergev en in de
optietekeningen behorend bij de aanbouw.
• De spouwmuurconstructie, buitenmuren en f undering v an de aanbouw zullen deels op de naastgelegen kav el gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen tuinbreedte ter
plaatse v an de aanbouw smaller is. Wanneer de v erkrijger/bewoners v an de naastliggende woning kiezen v oor de aanbouw, is er sprake v an een bebouwing ov er de
erf grens v an de gekochte kav el. Dit geef t geen recht op v errekening.
• Indien de v erkrijgers/bewoners v an naast elkaar gelegen bouwnummers beiden kiezen v oor dezelf de aanbouw, dan zal de aanbouw op de erf grens worden gebouwd en
wijzigt de respectiev elijke tuinbreedte niet. Dit geef t geen recht op v errekening.

LET OP:
** De keuze v oor deze optie kán, al of  niet in of  door de combinatie met andere opties, v an inv loed zijn op de beng.
Nadat alle Grote Ruwbouw opties zijn gekozen, wordt door ons adv iesbureau een nieuwe BENG berekening gemaakt. Te allen tijde zal Heijmans zorgdragen dat de
woning v oldoet aan de eisen v an het Bouwbesluit.
** Voor het aanbrengen v an zonwering aan de achtergev el v an de aanbouw (bijv oorbeeld uitv alscherm, knikarmscherm etc.) adv iseren wij u deze werkzaamheden te
laten uitv oeren door een prof essioneel bedrijf .
** Als de naastgelegen woning ook wordt uitgebreid met een aanbouw dan bestaat de mogelijkheid dat de hemelwateraf v oer op een andere positie wordt aangebracht
dan de positie op de optietekening. € 17.500,00

B.10 6, 7, 23, 24

Grote ruwbouw AB7224 *
Aanbouw aan de achterzijde woning, ov er de v olledige breedte, lang 2400
mm

Het uitbreiden v an de woning met een aanbouw aan de achterzijde v an de woning, ov er de v olledige breedte, lang 2400 mm.
De constructie en af werking v an de aanbouw komt ov ereen met het gestelde in de technische omschrijv ing v an uw woning.
Standaard elektra aansluitpunten op de achtergev el en de buitenkraan aan de achtergev el v erplaatsen mee.
De posities v an het standaard elektra en de gewijzigde posities v an de elektra opties conf orm de optietekening.
Extra elektra:
- 1 stuks plaf ondlichtpunt op schakelaar. Schakelaar nabij de schakelaar v oor het buitenlichtpunt.
- 2 stuks dubbele wandcontactdoos.
Positie en uitv oering conf orm optietekening.

Extra inf ormatie:
• Deze optie is v ergunningsplichtig en wordt u aangeboden onder v oorbehoud v an het v erstrekken v an de onherroepelijke omgev ingsv ergunning door de gemeente.
Mocht deze v ergunning om welke reden dan ook niet worden v erleend, dan kan de optie helaas niet worden gekozen en v erv alt de door u v erstrekte opdracht. Ev entuele
opdrachten aanv ullend op deze optie c.q. opdracht, zoals het v erstrekken v an extra elektra in de aanbouw, komen ev eneens te v erv allen. U kunt geen rechten ontlenen
aan het laten v erv allen v an de v erstrekte opdrachten. Het v erv allen v an de v erstrekte opdracht(-en) zullen administratief  worden v erwerkt op de opdrachtbev estiging.
• Door het v ergroten v an de woonruimte zal het energiev erbruik toenemen.
• Bij de keuze v oor een aanbouw worden de woningscheidende bouwmuren en de v erdiepingsv loer v erlengd. De indeling v an de achtergev el is weergev en in de
optietekeningen behorend bij de aanbouw.
• De spouwmuurconstructie, buitenmuren en f undering v an de aanbouw zullen deels op de naastgelegen kav el gesitueerd zijn, waardoor de naastgelegen tuinbreedte ter
plaatse v an de aanbouw smaller is. Wanneer de v erkrijger/bewoners v an de naastliggende woning kiezen v oor de aanbouw, is er sprake v an een bebouwing ov er de
erf grens v an de gekochte kav el. Dit geef t geen recht op v errekening.
• Indien de v erkrijgers/bewoners v an naast elkaar gelegen bouwnummers beiden kiezen v oor dezelf de aanbouw, dan zal de aanbouw op de erf grens worden gebouwd en
wijzigt de respectiev elijke tuinbreedte niet. Dit geef t geen recht op v errekening.

LET OP:
**Nadat alle Grote Ruwbouw opties zijn gekozen, wordt door ons adv iesbureau een nieuwe BENG berekening gemaakt. Te allen tijde zal Heijmans zorgdragen dat de
woning v oldoet aan de eisen v an het Bouwbesluit. Te allen tijde zal Heijmans zorgdragen dat de woning v oldoet aan de eisen v an het Bouwbesluit.
** Voor het aanbrengen v an zonwering aan de achtergev el v an de aanbouw (bijv oorbeeld uitv alscherm, knikarmscherm etc.) adv iseren wij u deze werkzaamheden te
laten uitv oeren door een prof essioneel bedrijf . € 25.750,00

B.10 6, 7, 23, 24

Grote ruwbouw AB7299 * Voorzieningen v oor een later te realiseren aanbouw

Het wijzigen v an de achtergev elconstructie en het aanbrengen v an een v oorziening ten behoev e v an de opv ang v an het bov engelegen metselwerk. Tev ens worden er
twee palen aangebracht ten behoev e v an een later te realiseren aanbouw. Uitgangspunt is de optietekening v an de aanbouw v an circa 2400mm.

De palen worden op eigen grond geplaatst opdat bij het realiseren v an de aanbouw na oplev ering, de aanbouw binnen de erf grenzen v an de kav el v alt. Ook wordt er een
v oorziening opgenomen v oor het later doorleggen v an de v loerv erwarming in de aanbouw.
Het leggen v an leidingen ten behoev e v an een later aan te brengen v loerv erwarming in de aanbouw;
De v erdeler wordt v ergroot op basis v an de benodigde aanpassing v an de v loerv erwarming;
De v ergroting v an de v erdeler wordt dichtgezet en is niet gev uld;
De leidingen worden langs de wand naar de achtergev el gelegd;
Bij de achtergev el worden de leidingen in een lus gelegd en wordt dit af gedekt met een tempex blok. Als de aanbouw gereed is kunt u hier op aansluiten.

Let op:
Door het uitv oeren v an deze werkzaamheden door derden v erv alt de garantie op de installatie. De garantie zal door een derde partij moeten worden ov ergenomen. U
kunt er ook v oor kiezen om de werkzaamheden na oplev ering door de project installateur te laten uitv oeren, dan blijf t de garantie gehandhaaf d. Derden moeten er zelf
v oor zorgen dat ze een rehau tang hebben om op onze leidingen aan te sluiten. € 2.500,00

B.10 6, 7, 23, 24

De informatie die getoond wordt is met grote zorg samengesteld. Aan de genoemde opties zijn geen rechten te ontlenen. Heijmans probeert met deze informatie alle kopers zo goed mogelijk te informeren.
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Categorie: Code: Woonwens:
Omschrijving:

Prijs: Type
woning
:

Bnr.

Grote ruwbouw DKV210 * Dakkapel v oorgev el, met v erjongde ov erstek

Het aanbrengen v an een dakkapel aan de v oorgev el ca. 2.230 x 2.000 (bxh) met
v erjongde ov erstek. Zie v oor de af meting, uitv oering en positie de optietekening.

LET OP:
De keuze v oor deze optie kán, al of  niet in of  door de combinatie met andere woonwensen, v an inv loed zijn op de BENG-berekening.
Nadat alle Grote Ruwbouw Woonwensen zijn gekozen wordt er een nieuwe BENG-berekening gemaakt door ons adv iesbureau. € 11.250,00

B.10
B.11

5, 6, 8, 15, 16, 20, 30

Grote ruwbouw PL0001-01
Plattegrond begane grond met slaapkamer aan achterzijde en keuken
v oorzijde

De positie v an de slaapkamer en de keukenruimte worden met elkaar gewisseld,
De plattegrond v an de begane grond v an de basis woning wordt uitgev oerd met een slaapkamer aan de achterzijde en de keukenopstelling aan de v oorgev elzijde.
De badkamer blijf t op de standaard positie. LET OP: Het verlaagd plafond in de badkamer komt met deze optie te vervallen en het bovenlicht wordt dan ook
weer met glas uitgevoerd!

De werkzaamheden zijn als v olgt.
Creëren v an de slaapkamer aan de achterzijde v an de woning.
- Het plaatsen v an een binnenwand naast het binnendeurkozijn v an de entree/woonkamer. Wand sluit aan op de trapopgang. Hierdoor ontstaat een af gesloten ruimte (de
slaapkamer) aan de v oorgev elzijde.
- Het plaatsen v an een binnendeurkozijn met bov enlicht en een binnendeur met garnituur in de binnenwand entree/slaapkamer welke toegang geef t tot de slaapkamer.

Verplaatsen keukenopstelplaats naar v oorgev elzijde v an de woning.
- Het v erv allen v an de binnenwand tussen de slaapkamer en de woonkamer.
- Het binnendeurkozijn v an de entree naar de woonkamer/keuken blijf t gehandhaaf d, de draairichting v an de binnendeur wijzigt.
- De keukenopstelplaats bev indt zich achter de badkamer, tegen de woning scheidende wand.
De af gedopte installatiepunten worden uitgev oerd conf orm de nul-tekening v an de keukenopstelling.
- Voor de posities v an zowel het standaard elektra als het optionele elektra v erwijzen wij u naar de optietekening.
- Voor de kleur- en materiaalstaat v erwijzen wij naar de Technische Omschrijv ing.
Zie v oor uitv oering, maatv oering en posities de optietekening. € 1.800,00

B.10 6, 7, 23 en 24

Grote ruwbouw PL0031
Plattegrond begane grond met slaapkamer aan de v oorgev elzijde en de
keuken aan de achtergev elzijde

De positie v an de slaapkamer en de keukenruimte worden met elkaar gewisseld,
De plattegrond v an de begane grond v an de basis woning wordt uitgev oerd met een slaapkamer aan de v oorgev elzijde en de keukenopstelling aan de achtergev elzijde.
De badkamer blijf t op de standaard positie.

De werkzaamheden zijn als v olgt.
Creëren v an de slaapkamer aan de v oorzijde v an de woning.
- Het plaatsen v an een binnenwand naast het binnendeurkozijn v an de entree/woonkamer. Wand sluit aan op de trapopgang. Hierdoor ontstaat een af gesloten ruimte (de
slaapkamer) aan de v oorgev elzijde.
- Het plaatsen v an een binnendeurkozijn met bov enlicht en een binnendeur met garnituur in de binnenwand entree/slaapkamer welke toegang geef t tot de slaapkamer.

Verplaatsen keukenopstelplaats naar achtergev elzijde v an de woning.
- Het v erv allen v an de binnenwand tussen de slaapkamer en de woonkamer.
- Het binnendeurkozijn v an de entree naar de woonkamer/keuken blijf t gehandhaaf d, de draairichting v an de binnendeur wijzigt.
- De keukenopstelplaats bev indt zich achter de badkamer, tegen de woning scheidende wand.
De af gedopte installatiepunten worden uitgev oerd conf orm de nul-tekening v an de keukenopstelling.
- Voor de posities v an zowel het standaard elektra als het optionele elektra v erwijzen wij u naar de optietekening.
- Voor de kleur- en materiaalstaat v erwijzen wij naar de Technische Omschrijv ing.

Zie v oor uitv oering, maatv oering en posities de optietekening. € 0,00

B.10 6, 7, 23 en 24
LET OP: dit is de
basisuitvoering BG

Grote ruwbouw PL0031A

Plattegrond begane grond met slaapkamer aan de v oorgev elzijde en de
keuken aan de achtergev elzijde, met 1 binnendeur met bov enlicht tussen
entree en woonkamer aan de keukenzijde. De deur tussen entree en woonkamer aan trapzijde wordt dichtgezet. € 1.475,00

B.10 6, 7, 23 en 24

Grote ruwbouw PL0031B

Plattegrond begane grond met slaapkamer aan de v oorgev elzijde en de
keuken aan de achtergev elzijde, met 1 binnendeur met bov enlicht tussen
entree en woonkamer aan de trapzijde. De deur tussen entree en woonkamer aan keukenzijde wordt dichtgezet. € 1.350,00

B.10 6, 7, 23 en 24

Grote ruwbouw PL0032 Plattegrond begane grond met deur tussen badkamer en slaapkamer

Het plaatsen v an een standaardbinnendeurkozijn met bov enlicht en standaardbinnendeur in de wand tussen de badkamer en de slaapkamer.

- De binnendeur wordt v oorzien v an een V&B-slot.
- In het binnendeurkozijn wordt een standaard kunststenen dorpel geplaatst.
- De draairichting v an de binnendeur conf orm de optietekening.
- Voor de kleur- en materiaalstaat v erwijzen wij naar de Technische Omschrijv ing.

Zie v oor uitv oering, maatv oering en posities de optietekening. € 300,00

B.10,
B.11

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 30 en 31

Grote ruwbouw PL0101 Plattegrond 1e v erdieping in basis uitv oering
Plattegrond begane grond wordt uitgev oerd conf orm de basis v erkoopstukken.
Zie v oor uitv oering en positie de v erkooptekening. € 0,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnr.'s

De informatie die getoond wordt is met grote zorg samengesteld. Aan de genoemde opties zijn geen rechten te ontlenen. Heijmans probeert met deze informatie alle kopers zo goed mogelijk te informeren.
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Categorie: Code: Woonwens:
Omschrijving:

Prijs: Type
woning
:

Bnr.

Grote ruwbouw PL0130 Plattegrond eerste v erdieping met ov erloop en hobby ruimte

De optie is inclusief :
- Het lev eren en plaatsen v an metalstud binnenwanden aansluitend op de dakplaten;
- Het lev eren en plaatsen v an een standaard binnendeurkozijn ZONDER bov enlicht en een standaard
binnendeur v oorzien v an een loopslot en standaard garnituur;
- De v loerv erwarming in de hobby ruimte heef t een v ertrektemperatuur v an 18 graden (niet apart regelbaar);
- De v loerv erwarming op de ov erloop heef t een v ertrektemperatuur v an 18 graden (niet apart regelbaar).
- Voor de posities v an zowel het standaard elektra als het optionele elektra v erwijzen wij u naar de optietekening.
- Af werking binnenwanden conf orm de technische omschrijv ing;
- Voor de kleur- en materiaalstaat v erwijzen wij naar de Technische Omschrijv ing.
Zie v oor uitv oering, maatv oering en posities de optietekening.

Let op:
** De ruimten op de 1e v erdieping zijn in de terminologie v an het Bouwbesluit aangemerkt met “onbenoemde ruimten". Deze ruimten v oldoen niet aan de v oorwaarden
die het Bouwbesluit stelt aan bijv oorbeeld een slaapkamer (benoemde ruimte). Het is echter aan u als koper zelf  te besluiten hoe u de onbenoemde ruimte wilt gaan
gebruiken. U kunt ten behoev e v an daglichttoetreding en v entilatiemogelijkheden kiezen v oor een v an de gev elopties, zoals bijv oorbeeld een dakraam. De
af timmerlatten v an de kappen worden NIET af gewerkt (niet geschilderd). Dit betekent dat er 'gaatjes' in het zicht blijv en.
*** Voor aanpassingen op de v erwarmingsinstallatie v erwijzen wij u naar de v olgende opties:
- de optie 220601 (=opwaarderen naar een v ertrektemperatuur v an 22 graden) in de keuzelijst Grote Ruwbouw opties;
- de opties 130601 t/m 130604 (=na-regeling in de onbenoemde ruimte (-n)) in de keuzelijst Ruwbouw opties. € 5.000,00

B.10,
B.11

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 30 en 31

Grote ruwbouw PL0131PRE Plattegrond 1e v erdieping badkamer met douchebak 90x90 cm.

Plattegrond 1e v erdieping wordt uitgev oerd met een badkamer met een douchebakcombinatie en een wastaf elcombinatie.

De optie is inclusief :
- Het combineren v an de twee leidingschachten tot een grote leidingschacht;
- Het lev eren en plaatsen v an metal-stud binnenwanden v oor het creëren v an de badkamer. De binnenwanden sluiten aan op de dakplaten;
- Het lev eren en aanbrengen v an een v erlaagd plaf ond ter plaatse v an de badkamer. Hoogte onderkant plaf ond is circa 2400mm+v l.
- Het plaf ond in de badkamer wordt aan de onderzijde v oorzien v an wit spuitwerk;
- Het lev eren en plaatsen v an een standaardbinnendeurkozijn ZONDER bov enlicht en een standaardbinnendeur v oorzien v an een v rij- en bezetslot;
- In het binnendeurkozijn v an de badkamer wordt een kunststenen dorpel geplaatst;
- Draairichting v an de binnendeur wordt op de optietekening aangegev en;
- De v loerv erwarming in de badkamer heef t een v ertrektemperatuur v an 22 graden (niet apart regelbaar);
- Een elektrische radiator in de kleur wit;
- Een m.v . v entiel in de badkamer ten behoev e v an de af zuiging;
- Het lev eren en aanbrengen v an het sanitair bestaande uit een wastaf elcombinatie en een douchebakcombinatie. Het sanitair wordt gelev erd conf orm de Technische
Omschrijv ing en zoals aangegev en op de optietekening. Sanitair in de kleur wit;
- Wand- en v loertegelwerk wordt aangebracht conf orm het tegelpakket v olgens de Technische Omschrijv ing;
- Wandtegelwerk wordt aangebracht tot een hoogte v an circa 2200mm. Douchebak wordt ook ingetegeld. Bov en het wandtegelwerk wordt wit spuitwerk aangebracht op
de wanden;
- De aanpassing v an de elektrische installatie.
- Voor de posities v an zowel het standaard elektra als het optionele elektra v erwijzen wij u naar de optietekening.
- Voor de kleur- en materiaalstaat v erwijzen wij naar de Technische Omschrijv ing.
Af werking conf orm het gestelde in de technische omschrijv ing v an de woning.
Positie en uitv oering conf orm de optietekening.

Let op:
- Indien er ook gekozen is v oor de optie PL0130 dan wordt aan de buitenzijde v an de badkamer een m.v . v entiel op de wand aangebracht;
- In v erband met de technische uitv oerbaarheid is het niet mogelijk om de douchebak te wijzigen in een doucheput of  douchegoot (easy drain).
- De gelijktijdigheid op tapcapaciteit op 2 tappunten in de woning wordt niet gegarandeerd. € 15.750,00

B.10,
B.11

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 30 en 31

Grote ruwbouw AG5005 Achtergev el v oorzien v an dubbele deuren

Het achtergev elkozijn wordt uitgev oerd met dubbele deuren i.p.v . de enkele deur met zijlicht.
De loopdeur staat op tekening aangegev en en bev indt zich aan de zijde v an de keuken.

Materiaal conf orm de kleur-en materiaalstaat in de technische omschrijv ing.
Positie en uitv oering conf orm de optietekening. € 1.400,00

B.10 6, 7, 23 en 24

Grote ruwbouw AG5007 Achtergev el v oorzien v an een schuif pui

In de achtergev el wordt een tweedelige schuif pui geplaatst i.p.v . de enkele deur met zijlicht.
Het schuiv end deel v an de schuif pui wordt aangegev en op de optietekening en bev indt zich aan de zijde v an de woningscheidende wand.
De schuif pui is v an binnen en v an buiten te sluiten en te openen.

Materiaal conf orm de kleur-en materiaalstaat in de technische omschrijv ing.
Positie en uitv oering conf orm de optietekening. € 2.000,00

B.10 6, 7, 23 en 24

Grote ruwbouw VG5001 Voorgev el in basis uitv oering
Positie en maatv oering conf orm v erkoop- (optie-)tekening.
Kleur-en materiaal conf orm de Technische Omschrijv ing. € 0,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnr.'s

Grote ruwbouw TR1300 Standaard trap begane grond naar eerste v erdieping in dichte uitv oering
De standaard v urenhouten open trap v an de begane grond naar de eerste v erdieping wordt uitgev oerd als dichte trap.
De treden en stootborden worden bij deze optie aan de bov enzijde f abrieksmatig gegrond en de onderzijde v an de trap wordt geschilderd (kleur wit) opgelev erd. € 900,00

B.10,
B.11

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 30 en 31

Grote ruwbouw 205000 Buitenkraan in de v oorgev el

Het lev eren en monteren v an een v orstv rije buitenkraan met slangwartel 1/2 en losse sleutel.
De kraan wordt geplaatst op de v oorgev el nabij de v oordeur en wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie. De kraan hoef t in de winterperiode niet af gesloten /
af getapt te worden. Wel moet een ev entueel aangesloten tuinslang af gekoppeld worden. € 800,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs. m.u.v . bnr. 26, 27, 28
en 29 (zij-entree)

Grote ruwbouw 205001 Schrobput onder de buitenkraan in de v oorgev el
De schrobput wordt aangesloten op het v uilwater riool v an de woning. Het bov endeel wordt los gelev erd.
Op deze manier kan de hoogte v an de put in eigen beheer na oplev ering af gestemd worden op de hoogte v an het straatwerk. € 375,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs. m.u.v . bnr. 26, 27, 28
en 29 (zij-entree)

De informatie die getoond wordt is met grote zorg samengesteld. Aan de genoemde opties zijn geen rechten te ontlenen. Heijmans probeert met deze informatie alle kopers zo goed mogelijk te informeren.
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Grote ruwbouw 205003 Schrobput onder de buitenkraan in de achtergev el
De schrobput wordt aangesloten op het v uilwater riool v an de woning. Het bov endeel wordt los gelev erd.
Op deze manier kan de hoogte v an de put in eigen beheer na oplev ering af gestemd worden op de hoogte v an het straatwerk. € 700,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Grote ruwbouw 205007 Buitenkraan in de achtergev el

Het lev eren en monteren v an een v orstv rije buitenkraan met slangwartel 1/2 en losse sleutel.
De kraan wordt geplaatst op de achtergev el nabij de achterdeur en wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie.
De kraan hoef t in de winterperiode niet af gesloten / af getapt te worden. Wel moet een ev entueel aangesloten tuinslang af gekoppeld worden. € 925,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 311300PRE Aanbrengen toilet in de badkamer

De optie is inclusief :
- Het lev eren en aanbrengen v an een koudwaterleiding en een af v oer;
- Het lev eren een aanbrengen v an v oorzetwand met een inbouwreserv oir. Hoogte v oorzetwand circa -1200mm+v l;
- Het lev eren en monteren v an een wandclosetcombinatie, hoogte wandcloset is circa 440 mm. bov enkant dekv loer uitgaande v an 10 mm. tegelv loer;
- De v oorzetwand wordt v oorzien v an een bedieningsplaat;
- De v oorzetwand en het plateau worden betegeld met wandtegelwerk en op de uitwendige hoeken af gewerkt met tegelprof ielen.
- Sanitair en tegelwerk conf orm de pakketten zoals omschrev en in de Technische Omschrijv ing;

Voor de kleur- en materiaalstaat v erwijzen wij naar de Technische Omschrijv ing.
Af werking conf orm het gestelde in de technische omschrijv ing v an de woning.

Positie en uitv oering conf orm de optietekening. € 2.500,00

B.10,
B.11

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 30 en 31

Ruwbouw 311519PRE Verv allen extra toegev oegd toilet badkamer

*** Alleen i.c.m. optie 311300PRE ***

Het laten v erv allen v an he extra toegev oegde toilet in de badkamer in combinatie met de optie Casco Badkamer -€ 550,00

B.10 6, 7, 23 en 24

Ruwbouw 311530PRE Verv allen sanitair en tegelwerk toiletruimte begane grond

Het casco oplev eren v an de toiletruimte door het geheel laten v erv allen v an het standaard sanitair en alle wand- en v loeraf werkingen.
De toiletruimte wordt v olgens onderstaande uitgangspunten opgelev erd:

- Installatie v oorzieningen af gedopt op standaard plaats. Uitgangspunt af gedopt leidingwerk v oor wandcloset is: hoogte wandcloset is circa 440 mm. bov enkant
dekv loer uitgaande v an 10 mm. tegelv loer;
- Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgelev erd, inclusief  v erv allen v an de tegelprof ielen;
- Plaf onds v oorzien v an de standaard af werking (spuitwerk);
- Er wordt geen sanitair gelev erd;
- Inbouwreserv oir, bedieningsplaat en de ombouw v an het wandcloset v erv alt;
- Elektra af gemonteerd op de standaard posities;
- Ventilatiev entiel af gemonteerd op de standaard positie;
- Af werkv loer wordt wel aangebracht;
- Ev entuele leidingschachten worden geheel gesloten;
- Dorpel onder het binnendeurkozijn v erv alt;
- Lev ering + montage v loerv erwarming v olgens standaard legplan;

Extra inf ormatie:
- Deze optie is alleen mogelijk als u v oor de toiletruimte geen gebruik maakt v an een of f erte v ia de projectshowroom.
- Het casco oplev eren v an de toiletruimte is onlosmakelijk v erbonden met een gelimiteerde garantie conf orm de SWK-regeling. Bij de keuze v oor deze optie wordt de
“Aanv ullende ov ereenkomst inzake de gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling” u separaat toegezonden. Deze dient u v oor akkoord getekend te retourneren,
zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.
- Zie v oor meer inf ormatie de Kopershandleiding. -€ 900,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 311531PRE Verv allen sanitair en tegelwerk badkamer begane grond

Het casco oplev eren v an de badkamer op de begane grond door het geheel laten v erv allen v an het standaard sanitair en alle wand- en v loeraf werkingen. De badkamer
wordt v olgens onderstaande uitgangspunten opgelev erd:

- Installatie v oorzieningen af gedopt op standaard plaats. Uitgangspunt af gedopt leidingwerk v oor wandcloset is: hoogte wandcloset is circa 440 mm. bov enkant
dekv loer uitgaande v an circa 10 mm. tegelv loer;
- Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgelev erd;
- De tegelprof ielen (wand-en v loer) komen te v erv allen;
- Plaf ond v oorzien v an de standaard af werking (spuitwerk);
- Er wordt geen sanitair gelev erd;
- Verv allen v an het inbouwreserv oir, bedieningsplaat en de ombouw v an het wandcloset;
- Elektra af gemonteerd op de standaard posities;
- Ventilatiev entiel(-en) af gemonteerd op de standaard positie;
- Dekv loer wordt WEL aangebracht behoudens in de douchehoek;
- Ev entuele leidingschachten worden geheel gesloten;
- Dorpel onder binnendeurkozijn v erv alt;
- Lev ering + montage v loerv erwarming v olgens standaard legplan;
- Lev ering + montage elektrische radiator op standaard plaats;
- Er worden geen horizontale c.q. v erticale kimbanden aangebracht;

Extra inf ormatie:
- Deze optie is alleen mogelijk als u v oor de badkamer geen gebruik maakt v an een of f erte v ia de projectshowroom.
- Het casco oplev eren v an de badkamer is onlosmakelijk v erbonden met een gelimiteerde garantie conf orm de SWK-regeling. Bij de keuze v oor deze optie wordt de
“Aanv ullende ov ereenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en waarborgregeling” u separaat toegezonden. Deze dient u v oor akkoord getekend te retourneren,
zonder uw akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen.
- Zie v oor meer inf ormatie de Kopershandleiding. -€ 2.100,00

B.10,
B.11

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 30 en 31

De informatie die getoond wordt is met grote zorg samengesteld. Aan de genoemde opties zijn geen rechten te ontlenen. Heijmans probeert met deze informatie alle kopers zo goed mogelijk te informeren.
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Bnr.

Ruwbouw 210600 Aansluitpunt wasdroger

Aansluiting wasdroger, optie bev at de v olgende onderdelen:

1. Extra af gemonteerde wandcontactdoos op een aparte groep, naast de wandcontactdoos v oor de wasmachine
2. Af v oer condensdroger

LET OP; mogelijk ie een uitbreiding v an de meterkast nodig, te weten optie 230004 of  230005 € 375,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230001 Wijzigen standaard CAI aansluiting naar een enkele UTP Wijzigen standaard CAI aansluiting naar een enkele UTP-aansluiting. € 80,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230002
Wijzigen v an een standaard of  gekozen enkele UTP aansluiting naar een
dubbele UTP aansluiting Positie in ov erleg met uw kopersbegeleider. € 275,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230003 Wijzigen standaard UTP aansluiting naar CAI Wijzigen standaard UTP aansluiting naar CAI aansluitpunt € 80,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230004 Extra aardlekschakelaar

De meterkast is standaard v oorzien v an drie aardlekschakelaars, waarop maximaal 12 elektragroepen kunnen worden aangesloten. Indien, nadat het totale meerwerk
geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer dan 12 elektragroepen benodigd zijn, is er een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. Deze optie zal dan aan u worden
doorberekend. € 225,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230005 Extra aardlekschakelaar bij 3 f ase 400V 4P Extra aardlekschakelaar bij 3 f ase 400V 4P € 250,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230032
1 stuks wandlichtpunt in de onbenoemde ruimte op de 1e v erdieping op
positie 32 op een hoogte v an 2.400 mm +v loerpeil Een extra wandlichtpunt in onbenoemde ruimte 1e v erdieping op positie 32. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 425,00

B.10,
B.11

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 30 en 31

Ruwbouw 230203 1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 03 Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 03. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 210,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230204 1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 04 Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 04. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 210,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230205 1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 05 Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 05. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 210,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230216 1 stuks dubbele wandcontactdoos op positie 16 € 210,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230219 1 stuks dubbele wandcontactdozen op positie 19 Een extra dubbele wandcontactdoos op positie 19. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 210,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnr.'s

Ruwbouw 230601 1 stuks dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in v oorgev el
Het aanbrengen v an een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in de v oorgev el. Hoogte 500mm. t.o.v . de dekv loer. De wandcontactdozen worden ingebouwd indien
de v oorgev el bestaat uit metselwerk, anders is deze opbouw. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 305,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230602 1 stuks dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in achtergev el
Het aanbrengen v an een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos in de achtergev el. Hoogte 500mm. t.o.v . de dekv loer. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien
de achtergev el bestaat uit metselwerk, anders is deze opbouw. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 305,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230720 Af monteren standaard aansluitpunt op positie 20 CAI
Een af gemonteerd CAI aansluitpunt op positie 20. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. Let op: het af monteren v an de standaard combi-kabel is alleen v oor één
f unctie mogelijk óf  als CAI-aansluitpunt óf  als UTP-aansluitpunt. € 95,00

B.10 6, 7, 23 en 24

Ruwbouw 230921 1 stuks aansluitpunt CAI op positie 21 Een CAI aansluitpunt op positie 21. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 265,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230936 1 stuks aansluitpunt CAI positie 36 Een CAI aansluitpunt op positie 36. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 265,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 230937 1 stuks aansluitpunt CAI op positie 37 Een CAI aansluitpunt op positie 37. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 265,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 231001 1 stuks aansluitpunt UTP op positie 01 Een extra af gemonteerd UTP aansluitpunt op positie 01. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 275,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 231002 1 stuks aansluitpunt UTP op positie 02 Een extra af gemonteerd UTP aansluitpunt op positie 02. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 275,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 231021 1 stuks aansluitpunt UTP op positie 21 Een UTP aansluitpunt op positie 21. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 275,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw 231036 1 stuks aansluitpunt UTP op positie 36 Een UTP aansluitpunt op positie 36. Zie optietekening v oor plaatsaanduiding. € 275,00
B.10,
B.11

5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23,
24, 25, 30 en 31

Ruwbouw 361001
Extra bedrade bedieningsschakelaar t.b.v . de mechanische v entilatie (in de
badkamer)

Het plaatsen v an een bedrade bedieningsschakelaar in de badkamer. De schakelaar wordt op een v aste positie in de badkamer aangebracht. De schakelaar schakelt de
M.V.-unit tijdelijk op de hoogstand. Positie nabij de lichtschakelaar. € 150,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

De informatie die getoond wordt is met grote zorg samengesteld. Aan de genoemde opties zijn geen rechten te ontlenen. Heijmans probeert met deze informatie alle kopers zo goed mogelijk te informeren.
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Ruwbouw R.370 Voorziening ten behoev e v an opladen elektrische auto
Er wordt een loze buis aangebracht, rond 50 mm, v anuit de meterkast naar de zijgev el. De buis eindigt onder maaiv eld. Deze optie is alleen v an toepassing bij woningen
met een eigen opstelplaats v oor de auto (zie situatietekening). € 210,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw R.372
Grondkabel t.b.v . buitenv erlichting achtertuin op aparte schakelaar (15 m1
grondkabel)

In de woonkamer wordt op de achtergev el een schakelaar aangebracht nabij de schakelaar v oor het buitenlichtpunt. Op de schakelaar wordt een grondkabel aangesloten
met een lengte v an circa 15 meter. De grondkabel wordt naar buiten gev oerd en eindigt v lak onder het maaiv el Hierop kunt u na oplev ering uw tuinlampen aansluiten.
De grondkabel, ty pe YMVKAS met omv lochten aardscherm, wordt op rol af gelev erd. Gemaatv oerde positie aangev en op de meerwerktekening. LET OP: indien mogelijk
wordt dit gecombineerd met een reeds bestaande schakelaar. € 430,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Af bouw opties A-10-B10 Verv allen spuitwerk Gehele woning ty pe B10

Het laten v erv allen v an het spuitwerk t.b.v . de gehele woning. Hiermee komt ook het spuitwerk op de wanden in het toilet te v erv allen. De plaf onds en genoemde
wanden worden niet gerepareerd, v loerplaatv erschillen worden niet uitgev lakt. Alle onef f enheden, kleine scheurtjes en V-naden blijv en in het zicht. Indien u een
(zij)uitbouw heef t gekozen, dient u hierv oor apart de optie v erv allen spuitwerk (zij)aanbouw te kiezen. -€ 250,00

B.10 6, 7, 23 en 24

Ruwbouw E.S01
Sf eerpakket S01, upgrade drie dimbare plaf ondlichtpunten woonkamer/
keuken

De drie schakelaars ten behoev e v an de basislichtpunten in woonkamer en keuken worden v erv angen door dimmers. Dimmers worden altijd enkelpolig uitgev oerd (één
dimmer per inbouwdoos). De serieschakelaar wordt dus v erv angen door twee enkelpolige dimmers. N.B.: De dimmers zijn geschikt v oor LED en spaarlampen met een
nominaal v ermogen v an 2 tot 80 W/VA en gloeilampen met een nominaal v ermogen v an 10 tot 180 W/VA. N.B.: Indien u v oor een extra lichtpunt heef t gekozen,
bijv oorbeeld met een uitbouw v an 2,4 meter, is het extra lichtpunt niet standaard v oorzien v an een dimmer. U kunt hierv oor optie S03 toev oegen. € 710,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw E.S03 Sf eerpakket S03, upgrade 1 schakelaar naar dimf unctie

Op een door u gewenste positie wordt een dimmer gemonteerd op de positie v an en in plaats v an de standaard v oorziene lichtschakelaar. Dimmers worden altijd
enkelpolig uitgev oerd (één dimmer per inbouwdoos). Aanpassing v an een serieschakelaar naar enkelpolige schakelaars is, daar waar nodig, in de prijs v an de module
inbegrepen. N.B.: De dimmers zijn geschikt v oor LEDi en spaarlampen met een nominaal v ermogen v an 2 tot 80 W/VA en gloeilampen met een nominaal v ermogen
v an 10 tot 180 W/VA. POA

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw E.C06.A Comf ortpakket C06A, gemakkelijk v oorbereid t.b.v . rolluiken / screens

Er wordt een leiding met een 4-aderige kabel gelegd v an de meterkast naar de door u aangegev en gev elopening. De leiding eindigt buiten aan de zijkant bov en in de
gev elopening. De kabel wordt aan de buitenzijde af gewerkt met een STAK3-stekker, geschikt v oor elektrische rolluiken / screens. Positie n.t.b. In de meterkast wordt de
kabel niet aangesloten. N.B.: de module kan per gev elopening gekozen worden. LET OP: Indien u v oor deze optie kiest, dient u v oor af standbediening te kiezen v oor de
bediening v an de rolluiken / screens. € 165,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Ruwbouw E.C06.C Comf ortpakket C06C, gemakkelijk v oorbereid t.b.v . Uitv alscherm

Er wordt een leiding met een 4-aderige kabel gelegd v an de meterkast naar de door u aangegev en gev elopening. De leiding eindigt buiten aan de zijkant v an de
gev elopening, ca. 30 centimeter bov en de gev elopening en 20 cm naast de zijkant v an de gev elopening. De kabel wordt aan de buitenzijde af gewerkt met een STAK3-
stekker, geschikt v oor een elektrisch uitv alscherm. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten. Graag willen wij u er ook op attenderen dat u te allen tijde een
uitv alscherm laat plaatsen door een prof essionele partij. N.B.: de module kan per gev elopening gekozen worden. LET OP: Indien u v oor deze optie kiest, dient u v oor
af standbediening te kiezen v oor de bediening v an het uitv alscherm. € 165,00

B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Keuken K-K00 Coördinatiekosten t.b.v . keukenleidingschema andere keukenlev erancier
Extra kosten v oor het controleren, corrigeren en coördineren v an het leidingschema keuken v an een andere keukenlev erancier dan projectshowroom. Deze woonwens is
exclusief  extra installatie in de keuken. De v errekening hierv an v indt u bij woonwens k-k (bouwnummer).

€ 250,00 B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Keuken K-K (bnr)
Het aanpassen v an het leidingwerk t.b.v . de keuken conf orm of f erte en
tekeningen xxxxxx d.d.xxxxxxx

POA B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Sanitair & tegelwerk

S-K (bnr)
Het lev eren en aanbrengen v an sanitair conf orm of f erte xxxxxx d.d.
xxxxxx

POA B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Sanitair & tegelwerk

T-K (bnr)
Het lev eren en aanbrengen v an wand -en v loertegels conf orm of f erte
xxxxxx d.d. xxxxx

POA B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Deuren D-K (bnr)
Het lev eren en aanbrengen v an luxe binnendeuren conf orm of f erte Sv edex
d.d. xxxxxxx

POA B.01,
B.10,
B.11

Alle bnrs.

Wil je meer weten over het woningaanbod? Dan kun je bij de makelaar terecht:

Staete Makelaars
Contactpersoon: Louise Vugts
Tel. 0416 - 344 944
e-mail: info@staete.nl

De informatie die getoond wordt is met grote zorg samengesteld. Aan de genoemde opties zijn geen rechten te ontlenen. Heijmans probeert met deze informatie alle kopers zo goed mogelijk te informeren.
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