
Bouwnummer

Werk: Duingeest 1e fase

Alle woningtypesWoningtype:

Keuzelijst RUWBOUW

Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W..

BOUWKUNDIG

50.222.01 Leveren en aanbrengen extra binnenwand 70 mm per m2 52,00€

Leveren en aanbrengen van een scheidingswand in gips 70mm

50.222.02 Vervallen steenachtige binnenwand 70 mm per m2 -30,00€

Vervallen van een scheidingswand in gips 70 mm

50.222.03 Leveren en aanbrengen extra binnenwand 100 mm per m2 77,00€

Leveren en aanbrengen van een scheidingswand in gips 100 mm

50.222.04 Vervallen steenachtige binnenwand 100 mm per m2 -48,00€

Vervallen van een scheidingswand in gips 100 mm

50.222.05 Verplaatsen scheidingswand (70 of 100 mm) per m2 10,00€

Het verplaatsen van een scheidingswand 70 mm of 100 mm, exclusief 

verplaatsingen elektra.

50.222.06 Wijzigen van wanddikte 70 mm naar 100 mm per m2 27,00€

Wijzigen van een standaard scheidingwand van 70 mm naar 100 mm

50.222.07 Het laten vervallen van de bovenlichten 755,00€

Het laten vervallen van de bovenlichten in het gehele appartement.

Dit kan enkel voor de gehele woning gekozen worden (let op: niet mogelijk 

bij de meterkast in verband met verplichte ventilatiemogelijkheden via 

bovenlicht)

50.300.01 Wijzigen draairichting binnendeur, excl. verplaatsingen elektra per st. 70,00€

Wijzigen draairichting deur, excl. aanpassingen aan elektra

50.300.02 Verplaatsen binnendeur, excl. verplaatsing elektra per st. 75,00€

Verplaatsen van een binnendeur excl. aanpassingen aan elektra

50.300.03 Wijzigen draairichting en verplaatsing binnendeur, excl. aanpassing elektra per st. 89,00€

Wijzigen draairichting en verplaatsen van een binnendeur, excl. 

aanpassingen aan elektra
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50.300.04 Leveren en aanbrengen extra binnendeur en kozijn per st. 272,00€

Het leveren en aanbrengen van een standaard binnendeur met kozijn

50.300.05 Vervallen standaard binnendeur met kozijn per st. -150,00€

50.300.07 Gelimiteerde garantie bij vervallen binnendeur(en) en kozijn(en) per won. -

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde optie de 

gespecificeerde onderdelen van de woning  als bedoeld in de toepasselijke 

Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten.

Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit 

voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder 

verantwoordelijkheid van Van Wijnen Dordrecht. Aan de aangebrachte 

constructies en materialen, kunt u geen rechten doen gelden in het kader 

van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling.

U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar 

in ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de afbouw van de 

betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de 

eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de 

woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.

50.950.01 Bedraden leiding voor zonwering screens per st. 191,00€

Het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering aan de gevel 

met enkelpolige schakelaar in de woonkamer. Incl. eventueel hak - en 

breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

50.950.02 Leveren en aanbrengen zonwering screens 2.01 t/m 2.12 per won. 1.106,00€

Geldt voor de bouwnummers 2.01 t/m 2.12 (1e t/m 3e verdieping):

Het aanbrengen van 2 stuks screens aan de zuid-westgevel (balkonzijde). 

Kleur kap en geleiders in kleur van het kozijn, kleur doek grijs/wit, 

kleurnummer 0102.

Inclusief het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering aan 

de gevel met enkelpolige schakelaar in de woonkamer. Incl. eventueel hak- 

en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

50.950.03 Screens bedienen met afstandsbediening ipv schakelaar (2.01 t/m 2.12) per won. 206,00€

Geldt voor de bouwnummers 2.01 t/m 2.12 (1e t/m 3e verdieping):

De zonwering voorzien van radiografische besturing met afstandsbediening, 

5-kanaals handzender. 

Screens zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen.

(Meerprijs t.o.v. optie 50.950.02)
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50.950.04 Leveren en aanbrengen zonwering screens (2.13, 2.15 en 2.16) per won. 1.777,00€

Geldt voor de bouwnummers 2.13, 2.15 en 2.16 (4e verdieping):

Het aanbrengen van 3 stuks screens aan de zuid-westgevel (balkonzijde). 

Kleur kap en geleiders in kleur van het kozijn, kleur doek grijs/wit, 

kleurnummer 0102.

Inclusief het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering aan 

de gevel met enkelpolige schakelaar in de woonkamer. Incl. eventueel hak- 

en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

50.950.05 Screens bedienen met afstandsbediening ipv schakelaar (2.13, 2.15 en 2.16) per won. 265,00€

Geldt voor de bouwnummers 2.13, 2.15 en 2.16 (4e verdieping):

De zonwering voorzien van radiografische besturing met afstandsbediening, 

5-kanaals handzender. 

Screens zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen.

(Meerprijs t.o.v. optie 50.950.04)

50.950.06 Leveren en aanbrengen zonwering screens (2.14) per won. 671,00€

Geldt voor bouwnummer 2.14 (4e verdieping):

Het aanbrengen van 1 stuks screens aan de zuid-westgevel (balkonzijde). 

Kleur kap en geleiders in kleur van het kozijn, kleur doek grijs/wit, 

kleurnummer 0102.

Zonwering voor de dakramen is hierin niet opgenomen, eventueel prijs op 

aanvraag.

Inclusief het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering aan 

de gevel met enkelpolige schakelaar in de woonkamer. Incl. eventueel hak- 

en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

50.950.07 Screens bedienen met afstandsbediening ipv schakelaar (2.14) per won. 126,00€

Geldt voor bouwnummer 2.14 (4e verdieping):

De zonwering voorzien van radiografische besturing met afstandsbediening, 

1-kanaals handzender. 

(Meerprijs t.o.v. optie 50.950.06)
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50.950.08 Leveren en aanbrengen zonwering screens (optie zijgevel) per st. 553,00€

In geval van een zijgevel:

Het aanbrengen van 1 stuks screens aan de noord-westgevel of 

zuid-oostgevel (zijgevel). Kleur kap en geleiders in kleur van het kozijn, kleur 

doek grijs/wit, kleurnummer 0102.

Inclusief het aanbrengen van een bedraad aansluitpunt t.b.v. zonwering aan 

de gevel met enkelpolige schakelaar in de woonkamer en/of slaapkamer. 

Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

50.950.09 Screens bedienen met afstandsbediening ipv schakelaar (zijgevel) per st. 60,00€

Geldt voor optie zijgevel:

De zonwering voorzien van radiografische besturing aangesloten op reeds 

gekozen afstandsbediening, uit optie 50.950.03 of 50.950.05.

Enkel mogelijk bij screens zijgevel woonkamer.

ELEKTRA

50.700.13 Het splitsen van een dubbele schakelaar in twee enkele (t.b.v. dimmer) per st. 30,00€

Het splitsen van een dubbele schakelaar in twee enkele, hierdoor onstaat de 

mogelijkheid een of beide schakelaars te vervangen door een dimmer. 

De dimmer is niet inbegrepen in deze optie.

50.701.01 Enkele wandcontactdoos per st. 127,00€

Het aanbrengen en afmonteren van een enkele wandcontactdoos met 

randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl. eventueel hak- en 

breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, 

houten spouwbladen e.d.

50.701.03 Enkele wandcontactdoos op aparte groep per st. 233,00€

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep in de 

woning. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

50.701.05 Dubbele wandcontactdoos per st. 127,00€

Het aanbrengen en afmonteren van een dubbele wandcontactdoos met 

randaarde aangesloten op bestaande groep. Incl.eventueel hak- en 

breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton, 

houten spouwbladen e.d.
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50.701.09 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos per st. 163,00€

Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos 

(opbouw) aan de gevel ter plaatse van het balkon zonder schakelaar. Incl. 

eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

50.701.21 Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren per st. 35,00€

Een dubbel uitvoeren van een standaard enkele wandcontactdoos

50.702.01 Aanbrengen loze leiding per st. 102,00€

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4” (19 mm) PVC elektrabuis). 

vanuit de meterkast naar de op tekening aangegeven plaats. De loze leiding 

is voorzien van een controledraad en komt uit in een enkele loze 

inbouwdoos. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten 

sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.

50.702.05 Aanbrengen ringleiding per st. 408,00€

Het aanbrengen van een ringleiding (4 stu. loze leidingen) voor 

geluidsbekabeling. incl. 4 inbouwdozen in de woonkamer op een hoogte van 

circa 300 mm. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten 

sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.

50.703.01 Bedraden loze leiding met CAI per st. 120,00€

Het bedraden van een loze leiding voor meet Coax kabel (CAI- aansluiting) 

incl. leveren en afmonteren van een TV-FM aansluitdoos. In de meterkast 

wordt de bekabeling voorzien van een CAI stekker. Excl. Splitter, niet 

afgemonteerd.

50.703.03 Bedraden van een loze leiding als enkele WCD per st. 190,00€

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding voor een enkele 

wandcontactdoos op een aparte groep in de woning. Incl. leiding en 

eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

50.703.04 Bedraden loze leiding met TEL per st. 108,00€

Het bedraden van een loze leiding voor een analoge telefoonaansluiting incl. 

leveren en afmonteren van een TEL aansluitdoos. In de meterkast wordt de 

bekabeling voorzien van een RJ10 stekker en is niet afgemonteerd op een 

aansluitdoos.

50.703.05 Bedraden loze leiding met CAT 6 per st. 150,00€

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een CAT6 data kabel 

en afmonteren met RJ45 wandcontactdoos. De kabel wordt in de meterkast 

met overlengte van 2 meter geleverd en voorzien van een RJ 45 stekker
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50.704.01 Verplaatsen aansluitpunt per st. 30,00€

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, 

schakelaar) Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten 

sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.

50.704.03 Verplaatsen plafondlichtpunt per st. 30,00€

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt incl boorwerk breedplaat . Incl. 

eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten oude 

plafondvoorziening

50.704.06 Verplaatsen kamerthermostaat per st. 30,00€

Het verplaatsen van een kamerthermostaat. Incl. coordinatie en 

tekenkosten. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.

50.705.01 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar per st. 120,00€

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te schakelen op bestaande 

schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden.

50.705.02 Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar per st. 217,00€

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte enkelpolige 

schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten 

sleuf.

50.705.03 Wandlichtpunt op nieuwe schakelaar per st. 181,00€

Het aanbrengen van een wandlichtpunt inclusief enkelpolige schakelaar. 

Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet 

mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d

50.705.04 Wandlichtpunt met wisselschakelaars per st. 304,00€

Het aanbrengen van een wandlichtpunt inclusief 2 wisselschakelaars. Incl. 

eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk 

in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.

50.705.05 Twee wandlichtpunten op nieuwe schakelaar per st. 304,00€

Het aanbrengen van twee wandlichtpunten inclusief 1 enkelpolige 

schakelaar. Incl. eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten 

sleuf. Niet mogelijk in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d.

50.705.07 Wandlichtpunt op bestaande schakelaar per st. 110,00€

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op bestaande schakelaar. Incl. 

eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf. Niet mogelijk 

in prefabbeton en in houten spouwbladen e.d
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50.705.13 Standaard schakelaar wijzigen in wisselschakelaars per st. 110,00€

Het wijzigen van de schakelaar naar een wisselschakelaar (twee stuks)

50.705.18 LED dimmer in plaats van schakelaar per st. 145,00€

Het wijzigen van een schakelaar in een dimmer geschikt voor led-verlichting. 

Bij een hotelschakeling is een van de schakelaars uit te voeren als dimmer.

50.705.19 Halogeen dimmer in plaats van schakelaar per st. 145,00€

Het wijzigen van een schakelaar in een dimmer geschikt voor 

halogeen-verlichting. Bij een hotelschakeling is een van de schakelaars uit te 

voeren als dimmer.

50.706.01 Aanbrengen extra groep in de meterkast 1x 230V per st. 108,00€

Het aanbrengen van een extra groep 1x 230 V in de meterkast zonder 

verdere voorzieningen

50.706.02 Aanbrengen extra groep in de meterkast 2x 230V per st. 147,00€

Het aanbrengen van een extra groep 2x 230 V in de meterkast zonder 

verdere voorzieningen.

50.706.03 Extra aardlekschakelaar per st. 255,00€

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast.(NB. 

Noodzakelijk per 4 groepen )

50.706.04 Aanbrengen 3-voudige versterker in meterkast per st. 240,00€

Het aanbrengen van een 3-voudige versterker in de meterkast ten behoeve 

van de CAI-aansluitingen. Inclusief aansluiten van de CAI- aansluitingen. 

Inclusief het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de 

meterkast.

50.706.05 Aanbrengen 6-voudige versterker in meterkast per st. 255,00€

Het aanbrengen van een 6-voudige versterker in de meterkast ten behoeve 

van de CAI-aansluitingen. Inclusief aansluiten van de CAI- aansluitingen. 

Inclusief het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de 

meterkast.

50.707.06 Extra rookmelder per st. 165,00€

Leveren en aanbrengen van een extra rookmelder, merk en type conform 

bestaande rookmelders.
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60.701.07 Extra enkele wandcontactdoos t.b.v wasdroger op aparte groep per st. 233,00€

Nabij de standaard opstelplaats van de wasmachine, leveren en aanbrengen 

van een loze leiding voor een condensdroger incl. bedraden en voorzien van 

een geaarde enkele wandcontactdoos. Deze wordt aangesloten op een 

aparte groep in de meterkast.

De aansluiting komt op circa 1250+ vloer.

60.701.15 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos per st. 178,00€

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos 

(opbouw) aan de gevel ter plaatse van het balkon zonder schakelaar. Incl. 

leiding en eventueel hak- en breekwerkzaamheden en dichtzetten sleuf.

VERWARMING

20.600.01 Handdoek radiator in badkamer per st. Showroom

In de badkamer van de woning wordt vloerverwarming aangebracht.

Voor extra comfort kan er een elektrische handdoekradiator worden 

aangebracht.

Indien u dit wenst kunt u via de sanitairshowroom een handdoekradiator 

kopen.

50.600.01 Herindeling vloerverwarming na indelingswijziging per st. Op aanvraag

Het herindelen en berekenen van de vloerverwarming na een 

indelingswijziging. 

De vloerverwarming is per verblijfsruimte regelbaar, conform technische 

omschrijving.

BADKAMER EN TOILET

18.500.01 Standaard sanitair toilet 0,00€

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in het toilet.

E.e.a. zoals omschreven in de verkoopdocumentatie.

18.500.02 Sanitair toilet volgens offerte per won. Showroom

Het leveren en aanbrengen van sanitair in het toilet van de woning volgens 

offerte van de firma Gevier Dales. D.d.:........... Offerte nummer:........

20.500.01 Standaard sanitair badkamer 0,00€

Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer.

E.e.a. zoals omschreven in de verkoopdocumentatie.
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20.500.02 Sanitair badkamer volgens offerte per won. Showroom

Het leveren en aanbrengen van sanitair in de badkamer van de woning 

volgens offerte van de firma Gevier Dales. D.d.:........... Offerte 

nummer:........

KEUKEN

11.471.02 Installatiewijzigingen keuken derden per won. N.t.b.

Indien u geen gebruik maakt van de projectshowroom is het mogelijk de 

installatie van uw keuken te wijzigen. Hierdoor kan uw keuken na de 

oplevering zonder ingrijpende werkzaamheden door derden geplaatst 

worden. De keukeninstallatie wordt aangepast naar aanleiding van de door 

u verstrekte gegevens. Om dit voor u te kunnen verzorgen dient u de 

volgende onderdelen aan ons aan te leveren:

- Een duidelijke tekening (zowel een plattegrond als aanzichten) waarop 

staat vermeld welke onderdelen wij voor u dienen te verzorgen;

- De onderdelen op deze tekening zijn zowel in horizontale als verticale 

richting gemaatvoerd, de hoogte is minimaal 300 mm boven de afgewerkte 

vloer;

- Een omschrijving van de aansluitpunten met onder andere de 

aansluitwaarden (in kW) van de keukenapparatuur.

Indien uw aanvraag niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden, 

behouden wij het recht om uw verzoek af te wijzen. Wij aanvaarden geen 

enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de door u 

aangeleverde stukken.

De tekeningen van uw keukenleverancier worden door ons voorzien van alle 

benodigde maatvoeringen. Wij dragen zorg voor het verstrekken van de 

gegevens aan alle betrokken partijen en coördineren en controleren dat alle 

punten conform de tekeningen worden uitgevoerd. U ontvangt een 

gespecificeerde offerte voor de aansluitpunten die eventueel verplaatst of 

extra aangebracht moeten worden.

De coördinatie- c.q. tekenkosten van het deze optie zijn € 180,00.

Hierbovenop komen de verplaatsingskosten en/of extra aansluitingen.

LOODGIETER

50.507.04 Extra afvoer tbv droger per st. 46,00€

Het aanbrengen van een extra afvoer (opbouw) voor een condensdroger met 

een apart stankslot nabij de opstelplaats van de wasmachine.
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Indien u nog wensen heeft, die niet vermeld staan in de "koperskeuzelijst" kunt u dit kenbaar maken bij uw woonadviseur.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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