
Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F 

Ruwbouw opties
Sluitingsdatum : 22 april 2019

Optie  Omschrijving                                                                                        

R 10.00.00 BOUWKUNDIG

R 10.20.00 Deur van woonkamer naar garage - Bouwnummer 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16 & 17

Het realiseren van een doorgang tussen woonkamer en garage door middel van een kozijn en deur 

welke voldoen aan Bouwbesluit gezien de binnen/buiten situatie.

De deur welke toegepast wordt is een vlakke deur met een driepunt-sluiting (gelijk sluitend met 

overige buitendeuren) en dubbele kierafdichting. Het kozijn wat toegepast wordt is hier op 

aangepast. T.b.v. van het lichtpunt in de garage wordt een

wisselschakelaar aangebracht. Één en ander conform de optietekening.

Optie alleen mogelijk in combinatie met optie R 10.10.01 en R 10.10.04

1.975,00€            

R 10.30.02 Dakvenster 1e verdieping 

Het leveren en monteren van een dakvenster in wit afgelakt grenenhout voorzien van triple glas, 

met een afmeting van 1140 x 1180 mm aan de achterzijde in de onbenoemde ruimte op de 1e 

verdieping. Dakvenster conform optietekening. Horizontaal en verticale positie van de dakvenster is 

indicatief en afhankelijk van de pannenmaat, hoogte knieschot en technische details. 

Indien bij bouwnummer 7 en/of 18, 2 dakvensters gewenst is conform optietekening, dan wordt 

het bedrag 2 maal in rekening gebracht.

1.985,00€            

R 10.30.03 Dakvenster 2e verdieping

Het leveren en monteren van een dakvenster in wit afgelakt grenenhout voorzien van triple glas, 

met een afmeting van 1140 x 1180 mm aan de achterzijde in de onbenoemde ruimte op de 1e 

verdieping. Dakvenster conform optietekening. Horizontaal en verticale positie van de dakvenster is 

indicatief en afhankelijk van de pannenmaat, hoogte knieschot en technische details. 

1.985,00€            

R 10.40.00 Trapkast -  Bouwnummer 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16 & 17

Het realiseren van een trapkast Onder de trap op de begane grond wordt een trapkast gerealiseerd. 

Één en ander conform de optietekening.

1.325,00€            

R 10.40.01 Vergroten badkamer - Bouwnummer 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16 & 17

Badkamer wordt vergroot conform optietekening. Dit is inclusief verplaatsingen installaties en 

inclusief standaard tegelwerk.

2.950,00€            

R 10.40.02 Indeling zolder 2e  verdieping – Bouwnummer 6, 9, 12 & 18

Het realiseren van slaapkamer 5 en een badkamer conform optietekening. Badkamer wordt 

voorzien van standaard tegelwerk en standaard sanitair zoals omschreven in Technische 

omschrijving. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige afwerking conform 

afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is inclusief aanpassen 

elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.

8.950,00€            

R 10.40.03 Indeling zolder 2e  verdieping met dakvensters – Bouwnummer 2, 5, 10, 11 en 17

Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Elk slaapkamer wordt voorzien van 

een dakvenster zoals omschreven in optie R 10.30.03. Onderzijde schuine kappen wordt niet 

afgewerkt. Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische 

omschrijving. Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de 

ventilatie/WTW

12.175,00€          

18 2^1 kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Verkoopprijs incl. BTW
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R 10.40.04 Indeling zolder 2e  verdieping met dakkapel – Bouwnummer 2, 5, 10, 11 en 17

Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 4 wordt voorzien van een 

dakvenster zoals omschreven in optie R 10.30.03 en slaapkamer 5 wordt voorzien van een dakkapel 

zoals omschreven in optie R 10.30.00 . Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. Overige 

afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. Optie is 

inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.

21.550,00€          

R 10.40.05 Indeling zolder 2e  verdieping met dakvenster – Bouwnummer 3, 4, 15 & 16

Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 5 wordt voorzien van een 

dakvenster zoals omschreven in optie R 10.30.03. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. 

Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. 

Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.

10.250,00€          

R 10.40.06 Indeling zolder 2e  verdieping met dakkapel – Bouwnummer 3, 4, 15 & 16

Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 5 wordt voorzien van een 

dakkapel zoals omschreven in optie R 10.30.00. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. 

Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. 

Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.

19.650,00€          

R 10.40.07 Indeling zolder 2e  verdieping met dakvenster – Bouwnummer 7 & 13

Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 4 wordt voorzien van een 

dakvenster zoals omschreven in optie R 10.30.03. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. 

Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. 

Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.

10.250,00€          

R 10.40.08 Indeling zolder 2e  verdieping met dakkapel – Bouwnummer 7 & 13

Het realiseren van slaapkamer 4 en 5 conform optietekening. Slaapkamer 4 wordt voorzien van een 

dakkapel zoals omschreven in optie R 10.30.00. Onderzijde schuine kappen wordt niet afgewerkt. 

Overige afwerking conform afwerking slaapkamers zoals omschreven in Technische omschrijving. 

Optie is inclusief aanpassen elektra, vloerverwarming en indien nodig de ventilatie/WTW.

19.650,00€          

R 47.00.00 KEUKENS

R 47.10.BNR Vrije keuze keuken -10.000,00€        

Bij ASWA Keukens te Hilversum kunt u een keuken naar uw eigen smaak uitzoeken waarbij de 

stelpost van de keuken wordt verrekend. De stelpost bedraagt € 10.000,--

Het volledige bedrag voor de keuken wordt door ASWA bij u in rekening gebracht.

R 47.20.BNR Bouwkundig en installatietechnische wijzigingen

Bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties (elektra, water, riolering, cv) zoals 

besproken in de showroom van ASWA Keukens.

offerte

R 47.30.BNR Oplevering zonder keuken

De woning wordt zonder keuken opgeleverd. De installaties worden conform de 

0-tekening op de standaard positie opgeleverd.

-8.500,00€          
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R 52.00.00 WATER INSTALLATIES

Buitenkraan

Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije, aftapbaar en afsluitbare buitenkraan, inclusief 

gevelkom. Positie conform tekening.

R 52.10.00 Achtergevel 545,00€               

R 52.10.01 Voorgevel 425,00€               

R 53.00.00 SANITAIR

Standaard sanitair toilet

Sanitair in toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in de  Technische Omschrijving.

R 53.10.00 Standaard sanitair badkamer                                                   -€                      

Sanitair  in badkamer wordt uitgevoerd zoals omschreven in de  Technische Omschrijving.

R 53.10.01 Vrije keuze sanitair offerte

Bij GévierDales BV te Bunnik kunt u uw eigen keuze in sanitair en kranen bepalen. In de offerte die 

dan voor u wordt gemaakt zijn, naast de kosten voor het door u uitgezochte sanitair, alle kosten 

voor bouwkundige wijzigingen en aanpassingen aan de installaties opgenomen. Ook de verrekening 

van het standaard sanitair en de standaard kraan worden in de offerte opgenomen.

R 53.10.02 Casco toilet -450,00€              

Standaard sanitair (incl. inbouwreservoir) , wand- en vloertegelwerk en wandspuitwerk in de 

toiletruimte vervallen. Leidingwerk wordt op de standaard positie afgedopt en het afzuigpunt (MV) 

blijft gehandhaafd op de standaard plek. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk 

op de onafgewerkte wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer aangebracht en 

ter plaatse van het deurkozijn komt de kunststeen dorpel te vervallen. Afwerking van het plafond 

wordt conform Technische Omschrijving aangebracht.

U vrijwaart Slokker Bouwgroep B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de 

oplevering verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen 

van de uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat.

R 53.10.03 Casco badkamer -1.070,00€          

Standaard sanitair (incl. inbouwreservoir) , wand- en vloertegelwerk in de badkamer vervallen. 

Leidingwerk wordt op de standaard positie afgedopt en het afzuigpunt (MV) blijft gehandhaafd op 

de standaard plek. De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk op de onafgewerkte 

wand gemonteerd. Op de ruwe betonvloer wordt een dekvloer aangebracht en ter plaatse van het 

deurkozijn komt de kunststeen dorpel te vervallen. Afwerking van het plafond wordt conform 

Technische Omschrijving aangebracht. 

U vrijwaart Slokker B.V. voor iedere vorm van garantieafspraken door derden na de oplevering 

verrichte werkzaamheden ten behoeve van het toilet door middel van het ondertekenen van de 

uitsluiting op het SWK-garantiecertificaat.
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R 70.00.00 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Extra dubbele wandcontactdoos

Het leveren en aanbrengen van een extra, dubbele wandcontactdoos (niet aangesloten op aparte 

groep) in de ondergenoemde ruimten. Positie volgens opgave koper

N.B.: positie door koper duidelijk op tekening aangeven (zowel maat vanuit een hoek als de hoogte 

vanaf de vloer).

R 70.10.00 Hal/entree 185,00€               

R 70.10.01 Woonkamer 185,00€               

R 70.10.02 Keuken 185,00€               

R 70.10.03 Slaapkamer 1 185,00€               

R 70.10.04 Slaapkamer 2 185,00€               

R 70.10.05 Slaapkamer 3 185,00€               

R 70.10.06 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 185,00€               

R 70.10.07 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 185,00€               

R 70.10.08 Technische ruimte 185,00€               

R 70.10.09 Andere ruimte, nl; 185,00€               

Extra enkele wandcontactdoos

Het leveren en aanbrengen van een extra, enkele wandcontactdoos (niet aangesloten op aparte 

groep) in de ondergenoemde ruimten. Positie volgens opgave koper

N.B.: positie door koper duidelijk op tekening aangeven (zowel maat vanuit een hoek als de hoogte 

vanaf de vloer).

R 70.10.10 Hal/entree 135,00€               

R 70.10.11 Woonkamer 135,00€               

R 70.10.12 Keuken 135,00€               

R 70.10.13 Slaapkamer 1 135,00€               

R 70.10.14 Slaapkamer 2 135,00€               

R 70.10.15 Slaapkamer 3 135,00€               

R 70.10.16 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 135,00€               

R 70.10.17 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 135,00€               

R 70.10.18 Technische ruimte 135,00€               

R 70.10.19 Andere ruimte, nl; 135,00€               

Extra enkele wandcontactdoos i.c.m. lichtschakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos, gecombineerd met een 

standaard lichtschakelaar.

R 70.10.20 Woonkamer 95,00€                  

R 70.10.21 Keuken 95,00€                  

R 70.10.22 Slaapkamer 1 95,00€                  

R 70.10.23 Slaapkamer 2 95,00€                  

R 70.10.24 Slaapkamer 3 95,00€                  

R 70.10.25 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 95,00€                  

R 70.10.26 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 95,00€                  
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Extra loze leidingen

Vanaf de meterkast naar de betreffende ruimte wordt een loze leiding aangebracht die naar wens 

kan worden bedraad voor bijvoorbeeld telefoon of CAI. In de betreffende ruimte wordt de loze 

leiding afgewerkt met een ledige afdekdoos.

De loze leiding is standaard voorzien van een (zwarte) controledraad. Bij oplevering moet worden 

gecontroleerd of de loze leiding goed toegankelijk is met behulp van deze controledraad. Het 

bedraden van loze leidingen is specialistisch werk dat met zorg moet worden gedaan. Voor het 

bedraden van de loze leiding kan en mag de controledraad niet als trekdraad worden gebruikt, daar 

deze dan breekt en de loze leiding onbruikbaar wordt. Voor het bedraden moet dus een geschikte 

trekveer worden gebruikt.

Indien u ervoor kiest dit werk zelf na oplevering te doen, doet u dit op eigen risico. Klachten over 

het mislukken van bedraden van loze leidingen vallen niet onder de garantie. Vergeet u daarom bij 

oplevering niet te controleren of de loze leiding inderdaad goed toegankelijk is want dit is ook uw 

eigen verantwoordelijkheid.

Koper dient aan te geven naast welk wandcontactdoos de loze leiding geplaatst moet worden.

R 70.10.30 Hal/entree 115,00€               

R 70.10.31 Woonkamer 115,00€               

R 70.10.32 Keuken 115,00€               

R 70.10.33 Slaapkamer 1 115,00€               

R 70.10.34 Slaapkamer 2 115,00€               

R 70.10.35 Slaapkamer 3 115,00€               

R 70.10.36 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 115,00€               

R 70.10.37 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 115,00€               

R 70.10.38 Technische ruimte 115,00€               

R 70.10.39 Andere ruimte, nl; 115,00€               

Bedraden loze leidingen UTP-CAT6 (i.c.m. optie Loze leiding)

De standaard loze leiding wordt voorzien van bedrading geschikt voor telefoon/data.

Voor telefoon/data wordt een UTP-CAT6 bekabeling aangebracht, deze is geschikt voor zowel 

analoge als ISDN toestellen en voor computers.

In de betreffende ruimte en in de meterkast wordt het aansluitpunt afgewerkt met een voor de 

toepassing geschikte wandcontactdoos (een RJ-45 outlet ook geschikt voor RJ-11).

LET OP per loze leiding kunt u maar 1 type bekabeling kiezen (UTP- CAT6 of CAI en niet beide door 1 

loze leiding)

R 70.10.40 Hal/entree 205,00€               

R 70.10.41 Woonkamer 205,00€               

R 70.10.42 Keuken 205,00€               

R 70.10.43 Slaapkamer 1 205,00€               

R 70.10.44 Slaapkamer 2 205,00€               

R 70.10.45 Slaapkamer 3 205,00€               

R 70.10.46 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 205,00€               

R 70.10.47 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 205,00€               

R 70.10.48 Technische ruimte 205,00€               

R 70.10.49 Andere ruimte, nl; 205,00€               
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Bedraden loze leidingen CAI (i.c.m. optie Loze leiding)

De standaard loze leiding wordt voorzien van bedrading geschikt voor CAI (radio/televisie). De CAI 

bekabeling wordt aangesloten op de invoerleiding van de CAI (bij 2 aansluitpunten wordt een 

splitter toegevoegd). Indien u voor meer dan 2 CAI aansluitpunten heeft gekozen, kunnen deze 

alleen worden aangesloten op de invoerleiding als u ook voor de CAI signaalversterker heeft 

gekozen. Kiest u deze niet dat wordt de CAI bekabeling in de meterkast niet aangesloten.

LET OP per loze leiding kunt u maar 1 type bekabeling kiezen (UTP- CAT5 óf CAI en niet beide door 1 

loze leiding)

R 70.10.50 Hal/entree 170,00€               

R 70.10.51 Woonkamer 170,00€               

R 70.10.52 Keuken 170,00€               

R 70.10.53 Slaapkamer 1 170,00€               

R 70.10.45 Slaapkamer 2 170,00€               

R 70.10.55 Slaapkamer 3 170,00€               

R 70.10.56 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 170,00€               

R 70.10.57 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 170,00€               

R 70.10.58 Technische ruimte 170,00€               

R 70.10.59 Andere ruimte, nl; 170,00€               

Dubbele USB laadcontactdoos (i.c.m. optie Loze leiding)

De standaard loze leiding wordt afgemonteerd met een dubbele USB laadcontactdoos.

R 70.10.60 Hal/entree 210,00€               

R 70.10.61 Woonkamer 210,00€               

R 70.10.62 Keuken 210,00€               

R 70.10.63 Slaapkamer 1 210,00€               

R 70.10.64 Slaapkamer 2 210,00€               

R 70.10.65 Slaapkamer 3 210,00€               

R 70.10.66 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 210,00€               

R 70.10.67 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 210,00€               

R 70.10.68 Technische ruimte 210,00€               

R 70.10.69 Andere ruimte, nl; 210,00€               

Verplaatsen van een elektrapunt in de wand

Verplaatsen van een elektrapunt in de wand zoals bijvoorbeeld een wandcontactdoos of een 

schakelaar. N.B.: door koper duidelijk op tekening aangeven om welk elektrapunt het gaat en de 

positie waar het naar toe verplaatst dient te worden(zowel maat vanuit een hoek als de hoogte 

vanaf de vloer).

R 70.10.70 Hal/entree 75,00€                  

R 70.10.71 Woonkamer 75,00€                  

R 70.10.72 Keuken 75,00€                  

R 70.10.73 Slaapkamer 1 75,00€                  

R 70.10.74 Slaapkamer 2 75,00€                  

R 70.10.75 Slaapkamer 3 75,00€                  

R 70.10.76 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 75,00€                  

R 70.10.77 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 75,00€                  

R 70.10.78 Technische ruimte 75,00€                  

R 70.10.79 Andere ruimte, nl; 75,00€                  
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Loze leiding bedraden op aparte groep (i.c.m. optie Loze leiding)

Het bedraden van een bestaande of nieuwe loze leiding ten behoeve van een enkele 

wandcontactdoos op een aparte groep.

R 70.10.80 Door koper aan te geven 215,00€               

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. 

N.B.: positie door koper duidelijk op tekening aangeven (Maatvoering vanuit 2 hoeken aangeven)

R 70.20.00 Hal/entree 135,00€               

R 70.20.01 Woonkamer 135,00€               

R 70.20.02 Keuken 135,00€               

R 70.20.03 Slaapkamer 1 135,00€               

R 70.20.04 Slaapkamer 2 135,00€               

R 70.20.05 Slaapkamer 3 135,00€               

R 70.20.06 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 135,00€               

R 70.20.07 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 135,00€               

R 70.20.08 Technische ruimte 135,00€               

R 70.20.09 Andere ruimte, nl; 135,00€               

Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar. 

N.B.: positie door koper duidelijk op tekening aangeven (Maatvoering vanuit 2 hoeken aangeven)

R 70.20.10 Hal/entree 205,00€               

R 70.20.11 Woonkamer 205,00€               

R 70.20.12 Keuken 205,00€               

R 70.20.13 Slaapkamer 1 205,00€               

R 70.20.14 Slaapkamer 2 205,00€               

R 70.20.15 Slaapkamer 3 205,00€               

R 70.20.16 Slaapkamer 4 (indien van toepassing) 205,00€               

R 70.20.17 Slaapkamer 5 (indien van toepassing) 205,00€               

R 70.20.18 Technische ruimte 205,00€               

R 70.20.19 Andere ruimte, nl; 205,00€               

R 70.30.00 Extra aardlekschakelaar in de meterkast

De standaard meterkast biedt standaard (3x 25 AMP.) ruimte voor maximaal 8 groepen. Indien er, 

door uitbreidingen, meer dan 8 groepen nodig zijn moet er een extra aardlekschakelaar worden 

toegepast. Hierdoor wordt er weer plaats gemaakt voor 4 extra groepen.

265,00€               

Buiten wandcontactdoos

Het leveren en aanbrengen van een enkele, spatwaterdichte, wandcontactdoos, voorzien van 

randaarde. Bij optie R 70.30.00 wordt er in de woning een aan/uit schakelaar geplaatst. Bij optie R 

70.30.01 is dit zonder aan/uit schakelaar. Positie conform tekening

R 70.40.00 Voorgevel 285,00€               

R 70.40.01 Achtergevel 205,00€               

Elektra-aansluitingen in achtertuin

Vanaf de meterkast wordt vanaf een aparte groep een 2-aderige kabel met randaarde naar de 

achterzijde van de woning gelegd, voor een na oplevering aan te leggen tuinverlichting. Aan de 

achtergevel van de woning wordt ca. 15 meter extra kabel opgerold. De aan/uit  schakelaar wordt 

in de woning geplaatst.

positie volgens tekening.

R 70.40.02 Bekabeling voor achtertuinverlichting 525,00€               
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18 2^1 kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Verkoopprijs incl. BTW

Algemene toelichting meer- en minderwerk

* De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

* Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere opties van deze keuzelijst,  

verzoeken wij u vriendelijk het door u gewenste meer- en minderwerk uiterlijk op  vermelde 

sluitingsdatum bij ons bekend te maken.

* Wij verzoeken u, alleen indien gevraagd, duidelijk gemaatvoerde tekening(en) toe te voegen met 

hierop de positie van het door u gekozen meer- en minderwerk inclusief bijbehorend optienummer. 

Indien wijzigingen niet door u worden gemaatvoerd, wordt de positie door ons bepaald.

* Keuzelijsten die op de sluitingsdatum niet in ons bezit zijn kunnen niet meer in behandeling worden 

genomen. In overleg met de aannemer zal, aan de hand van de bouwplanning, worden bekeken of 

er nog meer- en/of minderwerken opgedragen kunnen worden. Indien er geen keuze is gemaakt, 

wordt de woning standaard opgeleverd.

* De gekozen opties zullen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum middels een 

opdrachtbevestiging meer- en minderwerk, aan u bevestigd worden.

* Om onze administratie te completeren, verzoeken wij u de keuzelijst ook in te sturen als u geen 

gebruik wilt maken van meer- of minderwerk. U kunt de “standaard” zaken aankruisen zoals 

bijvoorbeeld standaard sanitair en standaard tegelwerk.
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