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Omschrijving

Prijs incl. BTW

0 KAO-opties
1 Bouwkundig
1 Ruwbouw

KAO.000 Koper maakt geen gebruik van de opties uit de keuzelijst KAO-opties.

KAO.007 Isoleren van woninggebonden stenen berging

0,00

6.000,00

De aan woning gebonden stenen berging uitvoeren met geïsoleerde gevels, een geïsoleerd dak en
een geïsoleerde vloer conform optietekening. De kalkzandsteen wanden worden gemetseld en
gevoegd. Het dakvloer wordt uitgevoerd in beton, het plafond wordt voorzien van wit spuitwerk.
Verwarming tot 15 graden, niet regelbaar. Het glas in de achterdeur wordt uitgevoerd in dubbel
glas. De duopoort wordt vervangen door de pui uit optie 1 (zie de meerwerktekening)
Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.019 Aanbrengen lozebuis rond 50 mm.

275,00

De buis wordt vanuit de meterkast door de kruipruimte naar de buitenzijde van de woning gelegd.
De buis wordt door de funderingsbalk aangebracht op een in het werk te bepalen positie en
hoogte. Deze mantelbuis kunt u gebruiken om bijvoorbeeld later nog elektra naar de achterzijde
van de woning aan te leggen.
Positie volgens optietekening.

KAO.04b Basis achtergevelkozijn voorzien van een schuifpui.

3.750,00

Uitvoering conform optietekening.
In het basis achtergevelkozijn wordt een tweedelige schuifpui geplaatst i.p.v. de basis achtergevel
indeling. Het schuivend deel van de schuifpui wordt aangegeven op de optietekening.
Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.50

Aanbouw aan de achterzijde van de woning, lang circa 2400 mm (optie 6)

24.000,00

Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan de achterzijde van de woning, lang circa
2400mm. De uitbouw wordt over de gehele breedte van de woonkamer uitgevoerd. De 1e
verdiepingsvloer wordt doorgelegd en de woningscheidende wanden lopen door. De constructie en
afwerking van de uitbouw komen overeen met het gestelde in de technische omschrijving van uw
woning. Voor de uitvoering van de elektra installatie verwijzen wij naar de optietekening. De
capaciteit van de verwarming wordt aangepast op de vergroting. Er wordt mogelijk een
staalconstructie aangebracht om de achtergevel van de eerste verdieping op te vangen. In het
plafond zal dit zichtbaar zijn. Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.51

Berging begane grond uitvoeren als berging met slaapkamer (optie 1 en 2)

12.000,00

- De berging wordt geïsoleerd;
- Opdek binnendeur in stalen kozijn zonder bovenlicht tussen slaapkamer en woonkamer;
- plafond voorzien van spuitwerk;
- Wanden worden behangklaar afgewerkt;
- Vloerverwarming wordt opgewaardeerd naar 20 graden in slaapkamer, berging 15 graden';
- Standaard dubbele deuren voorzijde worden gewijzigd naar kozijn met enkele deur en vast raam;
- Achtergevel wordt voorzien van loopdeur en draaikiepraam;
- Zijgevel aan woningzijde wordt voorzien van een vast raam. (n.v.t. bij KAO.50)

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
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KAO.52

Berging begane grond uitvoeren als slaapkamer en badkamer (optie 4, 5 en 7)
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Prijs incl. BTW

23.250,00

Uitvoering conform optietekening
- De berging wordt geïsoleerd en uitgevoerd als badkamer en slaapkamer;
- plafond voorzien van spuitwerk;
- Wanden worden behangklaar afgewerkt;
- Vloerverwarming wordt opgewaardeerd naar 20 graden;
- Standaard dubbele deuren worden gewijzigd naar een vast kozijn met een draaikiepraam;
- Achtergevel wordt voorzien van loopdeur en draaikiepraam;
- Sanitair en tegelwerk conform technische omschrijving;
- Er wordt een berging gerealiseerd aan de andere zijde van de woning i.c.m. loopdeur naar buiten
- Elektra conform optie tekening.

KAO.52c Deur tussen woonkamer en geïsoleerde berging.

2.150,00

Deze optie kan alleen in combinatie met optie KAO.007
Hierin is opgenomen:
-positie deurkozijn volgens optietekening;
-constructieve latei;
-Plaatstalen binnenkozijn zonder bovenlicht, en deur voorzien van loopslot;
-positie en draairichting conform optietekening;
-rondom het kozijn worden de wanden behangklaar afgewerkt;
-aanpassen schakelaar lichtpunt garage naar wisselschakelaar + wisselschakelaar lichtpunt d
woonkamer/keuken;
positie en uitvoering conform de optietekening.
Exclusief
-niet nader genoemde onderdelen

KAO.52d Deur tussen woonkamer en ongeïsoleerde berging.

4.250,00

Hierin is opgenomen:
- positie deurkozijn volgens optietekening
- constructie latei
- deur/kozijn uitgevoerd in hout als buiten kwaliteit i.v.m. ongeïsoleerde berging
- deur voorzien van loopslot
- positie en draairichting conform optietekening
- rondom het kozijn worden de wanden behangklaar afgewerkt
- aanpassen schakelaar lichtpunt garage naar wisselschakelaar + wisselschakelaar lichtpunt d
woonkamer/keuken
Positie en uitvoering conform de optieverkooptekening.
Exclusief
-niet nader genoemde onderdelen

KAO.54.a Plattegrond verdieping met overloop, badkamer, apart toilet, berging en 2
slaapkamers

13.750,00

Plattegrond verdieping met overloop, badkamer, apart toilet, techniekruimte en 2 slaapkamers.
(optie 8)
De optie is inclusief:
- plaatsen van diverse binnenwanden in gasbeton;

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
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KAO.70

Dakterras
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13.750,00

Het realiseren van een dakterras van ca. 3,9 x 5,1 meter. Hierin is opgenomen:
- Deur van slaapkamer 3 naar dakterras;
- buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar;
- Terras tegels met een afmeting van 30x30cm
- Terras afscheiding glashekwerk (privacy glas) met baluster en handregel. Hoog ca 1,0 meter
E.e.a. conform optie tekening Heijmans (optie 9)

2 Loodgieter
1 Ruwbouw

R.220

Schrobputje 20 x 20 onder buitenkraan achtergevel

600,00

De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool van de woning.

R.221

Buitenkraan koud water in vorstvrije uitvoering nabij voordeur

468,00

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel 1/2" en losse sleutel. De
kraan wordt geplaatst op de voorgevel nabij de voordeur en wordt aangesloten op de
koudwaterinstallatie. Hoogte kraan circa 75mm +maaiveld
De kraan kan/hoeft in de winterperiode niet afgesloten/afgetapt te worden. Wel moet een
eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden.
Positie conform optietekening.

R.222

Schrobputje 20 x 20 onder buitenkraan voorgevel

525,00

De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool van de woning.

3 Elektra

Loze leidingen (3/4") worden, tenzij anders vermeld, aangebracht vanaf de meterkast naar de betreffende ruimte. De loze leidin
1 Ruwbouw

R.372

Grondkabel tbv buitenverlichting achtertuin op aparte schakelaar (15 m1
grondkabel)

600,00

In de woonkamer wordt op de achtergevel een schakelaar aangebracht nabij de schakelaar voor
het buitenlichtpunt. Op de schakelaar wordt een grondkabel aangesloten met een lengte van circa
15m1. De grondkabel wordt naar buiten gevoerd en eindigt vlak onder het maaiveld. Hierop kunt u
na oplevering uw tuinlampen aansluiten. De grondkabel, type YMVKAS met omvlochten
aardscherm, wordt op rol afgeleverd.
Gemaatvoerde positie aangeven op de meerwerktekening.

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
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