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Deze lijst is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Heijmans niet
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toelichting meer- en minderwerk”.
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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.019 Aanbrengen lozebuis rond 50 mm.

0,00

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.031 Zijgevelkozijn in slaapkamer (patiogevel) voorzien van dubbele openslaande
b
deuren (OPTIE 2)

1.650,00

In het basis zijgevelkozijn worden dubbele openslaande deuren geplaatst. Vanuit binnen gezien in
de linkerdeur de loopdeur en de rechter deur de passieve deur.
Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.033 Basis achtergevelkozijn (Eetkamer) voorzien van dubbele openslaande deuren
i.p.v. enkele achterdeur (OPTIE 1)

875,00

In het basis achtergevelkozijn worden dubbele openslaande deuren geplaatst.
Positie en uitvoering conform de optietekening.

KAO.313 Leveren en monteren schuifdeur tussen slaapkamer en de badkamer op de begane
grond (OPTIE 3)

2.975,00

- Superlak Superlak EPC schuifdeur, deurdikte ca. 39 mm. basis inclusief dubbele bovenregel,
Alpine wit
- Deurmodel en beslag gelijk aan deurkeuze koper uit optie D-K...;
- Vrij en bezet schuifdeurslot (Lips 2488)
- Hoppe kruk (type 138L) met OCS-line V/B-schild, kleur F1
- Borstelprofielen aan verticale zijde, gebufferde sluitstijl met RVS sluitplaat
- Montage MOTION-systeem inclusief afstellen, afhangen deur en afwerken holle wand met
gips(platen).
- Completen wand tussen slaapkamer en badkamer uitgevoerd in holle wand met gips(platen).
vrije doorgang van 850 mm vanuit bouwbesluit is gegarandeerd.

KAO.400 Plattegrond verdieping overloop, technische ruimte en 3 slaapkamers (OPTIE 7,8,9)

9.500,00

Plattegrond verdieping wordt uitgevoerd met overloop, technische ruimte en 3 slaapkamers,
conform optietekening.
De optie is inclusief:
- plaatsen van diverse binnenwanden in gasbeton;
- alle wanden worden behangklaar afgewerkt;
- leveren en aanbrengen van 2 extra standaard kozijnen met bovenlicht en deur ;
- de aanpassing van de vloerverwarming tot een vertrektemperatuur van 20 graden met

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
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KAO.402. Plattegrond verdieping met overloop, badkamer inclusief toilet , technische ruimte
b
en 2 slaapkamers (optie 10, 11, 12)

Prijs incl. BTW

21.000,00

Plattegrond verdieping met overloop, badkamer met toilet, technische ruimte en 2 slaapkamers,
conform optietekening.
De optie is inclusief:
- plaatsen van diverse binnenwanden in gasbeton;
- wanden worden behangklaar afgewerkt;
- leveren en aanbrengen van 4 standaard kozijnen met bovenlicht en deur;
- de aanpassing van de vloerverwarming tot een vertrektemperatuur van 20 graden met
uitzondering van techniek en overloop;
- de aanpassing van de elektra installatie conform optietekening.
- sanitair en tegelwerk conform de technische omschrijving.
Een en ander conform de verkoop optietekening
In deze optie wordt gebruik gemaakt van de zgn. krijtstreepmethode.

KAO.45.A Plattegrond met verplaatste keuken en bijkeuken.

-2.500,00

In de prijsvorming is als uitgangspunt aangehouden dat de keukenaansluitingen in deze optie één
vaste positie op de bouwkundige tekening heeft, hiervoor is een 0-tekening. De wtw ventielen
worden tevens mee verplaatst. De standaard badkamer wordt gewijzigd in een bijkeuken.
Eventueel via optie 5 kunt u kiezen voor een enkele deur bijkeuken naar tuin.
Individuele wensen en afwijkingen hierop zullen vervolgens via kopers meer/minderwerk verrekend
worden.
Positie en uitvoering conform de optietekening.
Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. KAO.402.b

KAO.45.B Enkele deur bijkeuken naar tuin (optie 5)

1.150,00

Deze optie is enkel en alleen mogelijk i.c.m. optie KAO.45.A. Het standaard kozijn wordt
vervangen door een deur naar buiten.
e.e.a. conform meerwerktekening Heijmans.

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
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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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