Keuzelijst
Werk:
Werknaam:

900
't Galjoen

Woningtype:

Totaal

De opties genoemd in deze keuzelijst zijn specifiek voor bovenstaand woning type binnen in het project. Voor alle
individuele wensen kunt u vragen naar de mogelijkheden bij uw klantbegeleider.
Bouwkundig ( ruwbouw fase)
A1.01

Kozijn met dubbele deuren i.p.v. glaskozijn 2 stuks Type A en B per post

€

0,00

per post

€

0,00

per post

€

13.555,00

per post

€

4.365,00

Standaard glaskozijn en enkele deur in de achtergevel van de woonkamer
vervangen door een kozijn met openslaande dubbele deuren. Vanuit
binnen gezien zal de linker deur in het kozijn een loopdeur zijn. De optie
gaat om een 2x kozijn voorzien van dubbele deuren. Zie optie tekening.

A1.02

Kozijn met dubbele deuren i.p.v. glaskozijn Type C
Standaard glaskozijn en enkele deur in de achtergevel van de woonkamer
vervangen door een kozijn met openslaande dubbele deuren. Vanuit
binnen gezien zal de linker deur in het kozijn een loopdeur zijn. Zie optie
tekening.

A3.01

Indelingsvariant badkamer begane grond type A en B
De Indelingsvariant voor woning type A en B bevat het realiseren van een
badkamer op de begane grond.
De badkamer wordt voorzien van de volgende installaties en sanitair:
- Wastafel + kraan en spiegel conform technische omschrijving
- Douche+ afvoer conform technische omschrijving
- Wand en vloer tegelwerk conform technische omschrijving
- Wandlichtpunt achter spiegel en dubbele wandcontactdoos bij de
wastafel
- Stopcontact ten behoeve van elektrische radiator.
U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de
showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw
klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.02

Indelingsvariant keuken op begane grond type A en B
De Indelingsvariant voor woning type A en B bevat het realiseren van alle
benodigde aansluitpunten voor een keuken op de begane grond. Door de
realisatie van de keuken kunt u deze ruimte makkelijk gebruiken als
kantoor ruimte.
De voorzieningen van de keuken bestaan uit de volgende onderdelen:
- Koud en warmwater + afvoer voor het plaatsen van een gootsteen
- 2x dubbele wandcontactdoos voor huishoudelijk gebruik op een hoogte
van ca 1250+
- 1 wandcontactdoos voor de aansluiting van een koelkast op een hoogte
van ca 100+
- 1x wandcontactdoos op een aparte groep voor het aansluiten van een
vaatwasser.
Indien u een andere indeling van de keuken zou willen hebben is het
mogelijk om tegen een coordinatie vergoeding de aansluitpunten van de
keuken te verplaatsen. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.
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A3.03

Indelingsvariant verplaatsen van de badkamer op de 2e
verdieping type A en B

per post

€

3.125,00

per post

€

13.370,00

per post

€

2.425,00

per post

€

1.585,00

De Indelingsvariant voor woning type A bevat het realiseren van een grotere
badkamer op de tweede verdieping. De badkamer wordt verplaatst naar
het midden van de woning waardoor er aan de voorkant van de woning
een groter slaapkamer ontstaat.
De badkamer welke verplaatst wordt wordt voorzien van alle aansluitingen
conform de technische omschrijving.
U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de
showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw
klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.04

Indelingsvariant badkamer extra begane grond type C
De Indelingsvariant voor woning type C bevat het realiseren van een extra
badkamer op de begane grond.
De badkamer wordt voorzien van de volgende installaties en sanitair:
- Wastafel + kraan en spiegel conform technische omschrijving
- Douche+ afvoer conform technische omschrijving
- Wand en vloer tegelwerk conform technische omschrijving
- Wandlichtpunt achter spiegel en dubbele wandcontactdoos bij de
wastafel
- Stopcontact ten behoeve van elektrische radiator.
U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de
showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw
klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.05

Indelingsvariant extra kamer begane grond type C
De Indelingsvariant voor woning type C bevat het realiseren van een extra
kamer op de begane grond.
Op de begane grond wordt naast het bestaande kantoor/ slaapkamer een
extra kamer gerealiseerd. Deze kamer wordt voorzien van de volgende
elektrische installaties:
- 2x dubbele wandcontactdoos op een standaard hoogte
- 1x plafond lichtpunt inclusief schakelaar.
U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant de kamer verder voorzien
van elektra punten. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.06

Indelingsvariant vergroten badkamer op 2e verdieping type C
De Indelingsvariant voor woning type C bevat het vergroten van de
badkamer op de 2e verdieping.
De badkamer wordt voorzien van de standaard installatie/ sanitair en
tegelwerk. Door de vergroting van de badkamer wordt het mogelijk om een
bad te plaatsen in de badkamer. De badkamer wordt vergroot richting
slaapkamer 2.
U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de
showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw
klantbegeleider naar de mogelijkheden.
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A3.07

Indelingsvariant realiseren werkkamer op begane grond type D

per post

Op aanvraag

per post

Op aanvraag

De Indelingsvariant voor woning type D bevat het realiseren van een extra
kamer op de begane grond.
De extra kamer wordt gerealiseerd door een wand te plaatsen in de
woonkamer en een deurkozijn met toegang naar de hal realiseren. Deze
kamer wordt voorzien van de volgende elektrische installaties:
- 2x dubbele wandcontactdoos op een standaard hoogte
- 1x loze leiding op een standaard hoogte
- 1x Plafondlichtpunt inclusief schakelaar.
U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant de ruimte verder voorzien
van elektra punten. Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

A3.08

Indelingsvariant vergroten badkamer op 2e verdieping type D
De Indelingsvariant voor woning type D bevat het vergroten van de
badkamer op de 2e verdieping.
De badkamer wordt voorzien van de standaard installatie/ sanitair en
tegelwerk. Door de vergroting van de badkamer wordt het mogelijk om een
bad te plaatsen in de badkamer. De badkamer wordt vergroot richting
slaapkamer 1.
U kunt na het kiezen van deze indelingsvariant bij uw bezoek aan de
showroom kiezen voor ander type sanitair en tegelwerk. Vraag uw
klantbegeleider naar de mogelijkheden.

Elektrische installatie (ruwbouw fase)
E1.22

Dubbele wandcontactdoos aan buitengevel

per st.

€

335,00

per st.

€

410,00

per st.

€

90,00

per st.

€

175,00

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan de
buitengevel. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene
groep.

E1.42

Dubbele wandcontactdoos aan buitengevel met schakelaar
Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos met afdekplaat aan de
buitengevel, bedienbaar met een eigen schakelaar in de woning. De
wandcontactdoos wordt aangesloten op een algemene groep.

E3.00

Verplaatsen basis elektra.
Het verplaatsen van een elektra punt van de verkoop tekening naar een
andere positie in de woning. Deze optie geldt voor de volgende punten:
loze leidingen, wandcontactdozen, lichtpunten, lichtschakelaars en
thermostaat.

E3.01

Enkele wandcontactdoos
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op
gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.
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E3.02

Dubbele wandcontactdoos

per st.

€

205,00

per st.

€

60,00

per st.

€

480,00

per st.

€

800,00

per st.

€

320,00

per st.

€

340,00

per st.

€

225,00

per st.

€

170,00

per st.

€

90,00

per st.

€

225,00

per st.

€

170,00

Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op
gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.

E3.03

Enkele wandcontacdoos dubbel uitvoeren
Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.

E3.04

Vloercontactdoos
Deze optie betreft een dubbele vloercontactdoos aangesloten op een
algemene groep.

E3.05

Vloercontactdoos en dubbele data
Deze optie betreft een vloercontactdoos met 2 contactpunten aangesloten
op een algemene groep. Tevens zullen er in de vloercontactdoos 2
complete dubbele DATA- (RJ-45) aansluitingen geleverd worden, inclusief
leidingaanleg en bedraden met Cat 6e kabels. In de meterkast zijn de
kabels afgemonteerd met RJ-45 stekkers.

E3.21

Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max.
3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de
huisaansluiting.

E3.22

Extra dubbele wandcontactdoos op een aparte groep
Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max.
3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de
huisaansluiting.

E4.01

Plafondlichtpunt met schakelaar
Extra plafondlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar.

E4.02

Plafondlichtpunt zonder schakelaar
Extra plafondlichtpunt, bedienbaar via een bestaande schakelaar.

E4.10

Wandlichtpunt i.p.v. plafondlichtpunt
Bestaand lichtpunt vervangen voor een wandlichtpunt.

E4.11

Wandlichtpunt met schakelaar
Extra wandlichtpunt, bedienbaar met een eigen schakelaar.

E4.12

Wandlichtpunt zonder schakelaar
Extra wandlichtpunt, bedienbaar via een bestaande schakelaar.
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E4.42

Lichtschakelaar

per st.

€

125,00

per st.

€

160,00

per st.

€

185,00

per st.

€

300,00

per st.

€

215,00

per st.

€

245,00

per st.

€

145,00

per st.

€

130,00

Extra enkelpolige lichtschakelaar op een bestaand aansluitpunt.

E4.43

Wisselschakelaar
Bestaand lichtpunt met een 2e (wissel) schakelaar bedienbaar maken
inclusief extra lichtschakelaar.

E4.44

Kruisschakelaar
Bestaand lichtpunt met een 3e (kruis) schakelaar bedienbaar maken
inclusief extra lichtschakelaar.

E4.45

Bewegingsmelder
Bewegingsmelder op bestaand lichtpunt in de woning in plaats van een
standaard lichtschakelaar.
( bewegingsmelder wordt op het plafond bevestigd)

E4.51

Draaidimmer i.p.v. schakelaar
Enkelvoudige lichtschakelaar vervangen door een universele 225 NVDE
draaidimmer, geschikt voor gloei- en halogeenlampen (tussen 20 en 500
Watt) of voor dimbare led- en spaarlampen (tussen 7 en 100 Watt). Bij
toepassing van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking
garanderen wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt. Niet
geschikt voor een combinatie van lampen.

E4.61

Extra draaidimmer
Extra universele 225 NVDE draaidimmer, geschikt voor gloei- en
halogeenlampen (tussen 20 en 500 Watt) of voor dimbare led- en
spaarlampen (tussen 7 en 100 Watt). Bij toepassing van ledverlichting
kunnen wij alleen een goede werking garanderen wanneer er dimbare led
lampen worden gebruikt. Niet geschikt voor een combinatie van lampen.

E5.01

Loze leiding met inbouwdoos
Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAI, TEL,
DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met afdekplaat,
op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. De
loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen
trekdraad.

E5.02

Loze leiding zonder inbouwdoos
Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. een
alarminstallatie met aan het uiteinde een pijpje uit de wand zonder
inbouwdoos. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op,
dit is geen trekdraad.
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E5.04

Loze leiding met DATA centraalplaat.

per st.

€

150,00

per st.

€

145,00

per st.

€

250,00

per st.

€

500,00

per st.

€

255,00

per st.

€

255,00

per st.

€

280,00

per st.

€

55,00

Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAI, TEL,
DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met DATA
centraalplaat, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde
ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is
geen trekdraad.

E5.11

Loze leiding in woonkamer
Extra loze leiding in de woonkamer van de ene wand naar een andere
wand voor bijv. bedrading van speakerboxen, met aan beide zijden een
inbouwdoos in de wand met afdekplaat, op gelijke hoogte met de overige
aansluitpunten in dezelfde ruimte. De loze leiding wordt voorzien van een
controledraad. Let op, dit is geen trekdraad.

E5.12

Twee loze speakerleidingen in woonkamer
2 loze speakerleidingen in de woonkamer, vanaf één centraal punt naar 2
eindpunten voor bedrading van speakers, met aan de eindpunten een
inbouwdoos in de wand met afdekplaat, op gelijke hoogte met de overige
aansluitpunten. De loze leidingen worden voorzien van een controledraad.
Let op, dit is geen trekdraad.

E5.13

Vier loze speakerleidingen in woonkamer
4 loze speakerleidingen in de woonkamer, vanaf één centraal punt naar 4
eindpunten voor bedrading van speakers, met aan de eindpunten een
inbouwdoos in de wand met afdekplaat. De loze leidingen worden
voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen trekdraad.

E5.42

CAI-wandcontactdoos
Extra complete CAI-aansluiting inclusief leidingaanleg en voorzien van een
CAI-wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige
aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast met los uiteinde
wanneer er geen splitter of versterker wordt gekozen.

E5.52

TEL-wandcontactdoos
Extra complete TEL-aansluiting inclusief leidingaanleg en voorzien van
een TEL-wandcontactdoos bij eindpunt op gelijke hoogte met de overige
aansluitpunten in dezelfde ruimte.

E5.62

DATA-wandcontactdoos
Extra complete DATA-aansluiting inclusief leidingaanleg, bedraden met
Cat 6e kabel en voorzien van een enkele DATA- (RJ-45) wandcontactdoos
bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde
ruimte. In de meterkast de kabel afgemonteerd met een RJ-45 stekker.

E5.63

CAI-aansluiting als DATA-aansluiting
Van bestaande CAI-aansluiting de bedrading aanpassen en voorzien van
een enkele DATA (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast
de kabel afgemonteerd met de RJ-45 stekker.
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E5.81

USB wandcontactdoos

per st.

€

235,00

per st.

€

65,00

per st.

€

95,00

per st.

€

255,00

per st.

€

210,00

per st.

€

105,00

Extra electra aansluiting met een dubbele USB wandcontactdoos. Op
gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte.

E7.11

Fasedraad wandlichtpunt
Het bestaande wandlichtpunt boven de wastafel uitvoeren met een extra
fasedraad voor constante spanning op het wandlichtpunt t.b.v. spiegelkast.

E7.21

Extra aarde
Aanbrengen van een extra aardpunt.

E8.71

Rookmelder
Leveren en aanbrengen van een extra rookmelder inclusief leidingaanleg
en gekoppeld aan de eventuele overige rookmelders in de woning. Kan
nodig zijn als er een extra kamer en/of ruimte gecreëerd wordt.

Spots (ruwbouw fase)
E4.71

Voorziening in plafond voor spot zonder trafo
Leveren en aanbrengen van een inbouwvoorziening (zonder
trafobehuizing) in de bovenliggende verdiepingsvloer t.b.v. inbouwspot met
een maximum boordiameter van ca. 100 mm. Een schakelaar of dimmer
is hierbij nog niet opgenomen. Indien niet gekozen wordt voor een
optionele inbouwspot dan dient de diameter en diepte van de sparing
aangegeven te worden. De gewenste positie van deze inbouwvoorziening
wordt gecontroleerd op haalbaarheid door het projectteam. Dit in verband
met de mogelijke constructieve elementen en overige installatie
componenten in de vloer. Houdt er rekening mee dat elke woning na het
keuze traject nog nader uitgewerkt wordt met betrekking tot de
inbouwvoorziening, indien een wijziging benodigd is zullen wij u dat tijdig
laten weten.

E4.80

Inbouwspot
Leveren en monteren van een 230V ronde inbouwspot met kantelbare
lichtbron. Verkrijgbaar in: type Insert Trend Swing IP44 in de kleuren wit,
geborsteld aluminium, zilver, chroom. type Insert Trend Flush in de kleuren
wit en geborsteld aluminium. type Insert Trend Swing in de kleuren wit en
geborsteld staal. type Square Swing in de kleuren wit en geborsteld
aluminium. De spot wordt voorzien van een philips master ledspot mv
dimtone 4.5-50w 827 40d gu10 dimbaar. Bij toepassing van ledverlichting
kunnen wij alleen een goede werking garanderen met de door ons
aangeboden lampen in combinatie met de juiste (led) dimmers. (deze
optie is alleen van toepassing in combinatie met de instortvoorzieningen
optie E4.71)
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Meterkast (ruwbouw fase)
E9.02

Dubbele wandcontactdoos in de meterkast

per st.

€

125,00

per st.

€

115,00

per st.

€

325,00

per st.

€

175,00

per st.

€

205,00

per st.

€

60,00

per st.

€

60,00

per st.

€

320,00

per st.

€

340,00

Extra dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast aangesloten op
een algemene groep.

E9.21

Loze groep in meterkast
Extra loze groep in de meterkast. Exclusief eventueel benodigde extra
aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.

E9.31

Aardlekschakelaar
Extra aardlekschakelaar in de meterkast, is nodig bij de 9e en elke 4e
opvolgende elektrische groep (standaard elektrische installatie van de
woning is verdeeld over < ? > groepen). Wanneer volgens berekening blijkt
dat, vanwege de individuele aanpassingen in de woning, de elektrische
installatie op meer groepen moet worden aangesloten dan is
aangenomen, kan het nodig zijn om alsnog een extra aardlekschakelaar
in de meterkast aan te brengen. Deze kosten zullen dan worden
doorberekend aan de koper.

Keuken (ruwbouw fase)
E6.01

Enkele wandcontactdoos
Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep.

E6.02

Dubbele wandcontactdoos
Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep.

E6.03

Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren
Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.

E6.04

Dubbele wandcontactdoos triple uitvoeren
Bestaande dubbele wandcontactdoos triple uitvoeren.

E6.11

Enkele wandcontactdoos op een aparte groep
Extra enkele wandcontactdoos uitgevoerd als inbouw doos, aangesloten
op een aparte groep tot max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg.
Exclusief eventueel benodigde extra aardlekschakelaar en/of het
verzwaren van de huisaansluiting.

E6.12

Dubbele wandcontactdoos op een aparte groep
Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max.
3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de
huisaansluiting.
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E6.24

3-fase Perilex wandcontactdoos

per st.

€

590,00

per st.

€

250,00

per st.

€

180,00

per st.

€

335,00

Extra Perilex wandcontactdoos met 3-fase aansluiting voor elektrisch
koken inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel benodigde
extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de huisaansluiting.

E6.25

2-fase Perilex wandcontactdoos wijzigen naar 3-fase
De standaard 2-fase aansluiting wijzigen in een Perilex wandcontactdoos
met 3-fase aansluiting voor elektrisch koken. Exclusief eventueel
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de
huisaansluiting.

E6.31

Enkele plafondcontactdoos
Extra enkele plafondcontactdoos met centraaldoos aangesloten op een
algemene groep.

E6.32

Enkele plafondcontactdoos op een aparte groep
Extra enkele plafondcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot
max. 3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel
benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de
huisaansluiting

Start Smart (inrichtingfase)
ST.01.00

per st.

Mogelijkheden Start Smart

N.t.b.

In deze meerwerklijst vindt u ook de mogelijkheden om uw woning voor
oplevering te voorzien van alle benodigde afwerking om uw woning
compleet te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons Start Smart
concept. U ontvangt samen met deze meerwerklijst een brochure voorzien
van de keuze mogelijkheden in de verschillende pakketten. Ook vindt u in
de brochure de mogelijkheden tot alleen het upgrade van uw badkamer. U
kiest een luxere badkamer of toilet geheel in eigen stijl, u heeft daarbij
keuze uit meer dan 25 kleuren tegels.
U kunt tijdens het klanttraject een bezoek brengen aan de showroom
waarbij onze klantbegeleiders u graag de verschillende mogelijkheden
van Start Smart laat zien.
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Keuzelijst
Werk:
Werknaam:

900
't Galjoen

Woningtype:

Totaal

ST.01.01

Start Smart pakket Plus Vrijstaande woning

per st.

€

31.155,00

per st.

€

45.345,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Plus.
De upgrade van Plus bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van laminaat op woonlaag bg/ 1e
/2e
- Keuken opstelling voorzien van een HPL werkblad incl. Bosch
apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag.
- Upgrade kozijnen -> van stomp kozijn van bovenlicht naar stomp kozijn
zonder bovenlicht.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm/
vloertegel 30x30 cm naar 30x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

ST.01.02

Start Smart pakket Plus Rijwoning
Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Plus.
De upgrade van Plus bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van laminaat op woonlaag bg/ 1e
/2e
- Upgrade wandafwerking -> van behangklare wanden naar
glasvliesbehang op woonlaag bg/ 1e /2e incl. sauswerk 1 kleurwand.
- Keuken opstelling voorzien van een HPL werkblad incl. Bosch
apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag.
- Upgrade kozijnen -> van stomp kozijn van bovenlicht naar stomp kozijn
zonder bovenlicht.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm/
vloertegel 30x30 cm naar 30x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.
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Keuzelijst
Werk:
Werknaam:

900
't Galjoen

Woningtype:

Totaal

ST.01.03

Start Smart pakket Plus Hoekwoning

per st.

€

46.385,00

per st.

€

48.450,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Plus.
De upgrade van Plus bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van laminaat op woonlaag bg/ 1e
/2e
- Upgrade wandafwerking -> van behangklare wanden naar
glasvliesbehang op woonlaag bg/ 1e /2e incl. sauswerk 1 kleurwand.
- Keuken opstelling voorzien van een HPL werkblad incl. Bosch
apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag.
- Upgrade kozijnen -> van stomp kozijn van bovenlicht naar stomp kozijn
zonder bovenlicht.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm/
vloertegel 30x30 cm naar 30x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

ST.01.04

Start Smart pakket Accent Vrijstaande woning
Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Accent.
De upgrade van Accent bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van tegel-/giet-/houtvloer op
woonlaag bg / 1e en hout of PVC op de woonlaag 2e.
- Keuken opstelling voorzien van een composiet werkblad incl. Siemens
apparatuur - inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag, incl.
verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade kozijn ->van stomp kozijn van bovenlicht naar stompe kozijn
zonder bovenlicht.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, wastafel, wastafelkraan,
douchemengkraan incl. glijstang, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1
accentwand 30x60 cm / vloertegel 30x30 cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vast gelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.
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Keuzelijst
Werk:
Werknaam:

900
't Galjoen

Woningtype:

Totaal

ST.01.05

Start Smart pakket Accent Rijwoning

per st.

€

65.035,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Accent.
De upgrade van Accent bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van tegel-/giet-/houtvloer op
woonlaag bg / 1e en hout of PVC op de woonlaag 2e.
- Upgrade wandafwerking -> van behangklare wanden naar sausklaar
afwerking op woonlaag bg / 1e incl sauswerk 1 kleurwand en van
behangklare wanden naar glasvliesbehang op woonlaag 2e incl.
sauswerk 3 kleurwanden.
- Keuken opstelling voorzien van een composiet werkblad incl. Siemens
apparatuur - inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag, incl.
verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade kozijn ->van stomp kozijn met bovenlicht naar stompe kozijn
zonder bovenlicht.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, wastafel, wastafelkraan,
douchemengkraan incl. glijstang, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1
accentwand 30x60 cm / vloertegel 30x30 cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vast gelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.
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Keuzelijst
Werk:
Werknaam:

900
't Galjoen

Woningtype:

Totaal

ST.01.06

Start Smart pakket Accent Hoek woning

per st.

€

66.290,00

per st.

€

55.745,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Accent.
De upgrade van Accent bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van tegel-/giet-/houtvloer op
woonlaag bg / 1e en hout of PVC op de woonlaag 2e.
- Upgrade wandafwerking -> van behangklare wanden naar sausklaar
afwerking op woonlaag bg / 1e incl sauswerk 1 kleurwand en van
behangklare wanden naar glasvliesbehang op woonlaag 2e incl.
sauswerk 3 kleurwanden.
- Keuken opstelling voorzien van een composiet werkblad incl. Siemens
apparatuur - inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap.
- Upgrade deuren -> van basis deurbeslag naar luxe deurbeslag, incl.
verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade kozijn ->van stomp kozijn met bovenlicht naar stompe kozijn
zonder bovenlicht.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, wastafel, wastafelkraan,
douchemengkraan incl. glijstang, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1
accentwand 30x60 cm / vloertegel 30x30 cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vast gelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

ST.01.07

Start Smart pakket Sublime Vrijstaande woning
Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Sublime.
De upgrade van Sublime bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van hout-/tegel-/gietvloer op
woonlaag bg / 1e en PVC-/ houtvloer op de woonlaag 2e.
- Keuken opstelling voorzien van een keramiek werkblad incl. Miele
apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap en Franke (Floww)
kokend waterkraan.
- Upgrade deuren -> van luxe deurbeslag naar luxe deurbeslag incl.
verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, fontein, fonteinkraan, wastafel,
wastafelkraan, douchemengkraan, draingoot, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1
accentwand 60x60cm of 30x120cm / vloertegel 30x30cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.
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Keuzelijst
Werk:
Werknaam:

900
't Galjoen

Woningtype:

Totaal

ST.01.08

Start Smart pakket Sublime Rijwoning

per st.

€

77.145,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Sublime.
De upgrade van Sublime bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van hout-/tegel-/gietvloer op
woonlaag bg / 1e en PVC-/ houtvloer op de woonlaag 2e.
- Upgrade wand afwerking -> van behangklare wanden naar sausklare
afwerking op woonlaag bg/1e incl. sauswerk 1 kleurwand en van
behangklare wanden naar sausklaar afgewerkt op woonlaag 2e incl.
sauswerk 3 kleurwanden.
- Upgrade plafondafwerking -> van structuur spuitwerk naar sausklaar
afgewerkt, incl. sauswerk op woonlaag bg/ 1e en van structuur spuitwerk
naar sauswerk op het plafond woonlaag 2e
- Keuken opstelling voorzien van een keramiek werkblad incl. Miele
apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap en Franke (Floww)
kokend waterkraan.
- Upgrade deuren -> van luxe deurbeslag naar luxe deurbeslag incl.
verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, fontein, fonteinkraan, wastafel,
wastafelkraan, douchemengkraan, draingoot, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1
accentwand 60x60cm of 30x120cm / vloertegel 30x30cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.
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Keuzelijst
Werk:
Werknaam:

900
't Galjoen

Woningtype:

Totaal

ST.01.09

Start Smart pakket Sublime Hoekwoning

per st.

€

78.840,00

Deze optie bevat het realiseren van een upgrade naar het Start Smart
pakket Sublime.
De upgrade van Sublime bestaat uit:
- Upgrade vloerafwerking -> aanbrengen van hout-/tegel-/gietvloer op
woonlaag bg / 1e en PVC-/ houtvloer op de woonlaag 2e.
- Upgrade wand afwerking -> van behangklare wanden naar sausklare
afwerking op woonlaag bg/1e incl. sauswerk 1 kleurwand en van
behangklare wanden naar sausklaar afgewerkt op woonlaag 2e incl.
sauswerk 3 kleurwanden.
- Upgrade plafondafwerking -> van structuur spuitwerk naar sausklaar
afgewerkt, incl. sauswerk op woonlaag bg/ 1e en van structuur spuitwerk
naar sausklaar afgewerkt incl. sauswerk op het plafond woonlaag 2e
- Keuken opstelling voorzien van een keramiek werkblad incl. Miele
apparatuur: inbouw vaatwasser, combi magnetron, inbouw koelkast,
inductiekookplaat 60 cm en recirculatie wandafzuigkap en Franke (Floww)
kokend waterkraan.
- Upgrade deuren -> van luxe deurbeslag naar luxe deurbeslag incl.
verandering van vlakke deuren naar lijndeuren en 1 glasdeur.
- Upgrade sanitair pakket -> toilet, fontein, fonteinkraan, wastafel,
wastafelkraan, douchemengkraan, draingoot, spiegel.
- Upgrade tegels badkamer -> wandtegels 25x33 cm naar 30x60 cm incl. 1
accentwand 60x60cm of 30x120cm / vloertegel 30x30cm naar 60x60 cm.
- 3 gesprekken met uw klantbegeleider
- 30 extra werkbare dagen
De te maken keuzes uit dit pakket worden vastgelegd in de
opdrachtbevestiging.
De materialen en kleuren conform brochure Start Smart 't Galjoen.

Alle prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW.
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