Keuzes
Project: 19303 - 14 woningen Oud Alblas
Datum: 14-11-2019
Fase: Afbouw
Woningtype: EGW

35 Vloeren
35.0.01

Krimpwapening in de hal/entree (per m2).

€ 12,50

Het leveren en aanbrengen van een krimpwapeningsnet in de dekvloer (afwerkvloer) van de hal/entree, om
eventueel latere scheurvorming in een tegelvloer te voorkomen.
In de dekvloer zal een cementdekvloergaas worden aangebracht.
Voor een kleinere oppervlakte dan (totaal) 50 m2 geldt een toeslag van 75,00 euro (inclusief BTW), naast de
te verwerken vierkantemeter-prijs.
De prijs bedraagt 12,50 euro per m2.

35.0.02

Krimpwapening in de keuken (per m2).

€ 12,50

Het leveren en aanbrengen van een krimpwapeningsnet in de dekvloer (afwerkvloer) van de keuken, om
eventueel latere scheurvorming in een tegelvloer te voorkomen.
In de dekvloer zal een een cementdekvloergaas worden aangebracht.
Voor een kleinere oppervlakte dan (totaal) 50 m2 geldt een toeslag van 75,00 euro (inclusief BTW), naast de
te verwerken vierkantemeter-prijs.
De prijs bedraagt 12,50 euro per m2.

35.0.03

Krimpwapening in de woonkamer (per m2).

€ 12,50

Het leveren en aanbrengen van een krimpwapeningsnet in de dekvloer (afwerkvloer) van de woonkamer, om
eventueel latere scheurvorming in een tegelvloer te voorkomen.
In de dekvloer zal een cementdekvloergaas worden aangebracht.
Voor een kleinere oppervlakte dan (totaal) 50 m2 geldt een toeslag van 75,00 euro (inclusief BTW), naast de
te verwerken vierkantemeter-prijs.
D e prijs bedraagt 12,50 euro per m2.
35.0.04

Krimpwapening in de eetkamer (per m2).

€ 12,50

Het leveren en aanbrengen van een krimpwapeningsnet in de dekvloer (afwerkvloer) van de eetkamer, om
eventueel latere scheurvorming in een tegelvloer te voorkomen.
In de dekvloer zal een cementdekvloergaas worden aangebracht.
Voor een kleinere oppervlakte dan (totaal) 50 m2 geldt een toeslag van 75,00 euro (inclusief BTW), naast de
te verwerken vierkantemeter-prijs.
D e prijs bedraagt 12,50 euro per m2.

Alle prijzen incl. BTW
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36 Plafonds
36.0.00

Vervallen stuukwerk plafonds gehele woning.

€ 3,50

Het laten vervallen van het standaard stuukwerk op de plafonds van de gehele woning (en eventueel op de
wanden van de badkamers en de toiletten).
De ruwe betonvloer, inclusief de velling-naden worden niet afgewerkt en blijven in het zicht.
Het beton rond de afzuigpunten van de mechanische ventilatie wordt niet afgewerkt.
De retourprijs is gebaseerd op een verwerkingsprijs van € 3,50 (incl. BTW) per vierkante meter.
36.0.03

Vervallen stuukwerk plafond hal/entree.

€ 3,50

Het laten vervallen van het standaard stuukwerk op het plafond van de hal/entree.
De ruwe betonvloer, inclusief de velling-naden, van de boven gelegen verdieping (het plafond van het
appartement) wordt niet afgewerkt en blijft in het zicht.
Het beton rond de afzuigpunten van de mechanische ventilatie wordt niet afgewerkt.
De retourprijs is gebaseerd op een verwerkingsprijs van € 3,50 (incl. BTW) per vierkante meter.
36.0.05

Vervallen stuukwerk badkamer.

€ 3,50

Het laten vervallen van het standaard stuukwerk op de wanden en het plafond van de badkamer.
Indien de badkamer tot aan het plafond wordt betegeld, vindt er geen verrekening van het stuukwerk op de
wanden plaats.
De ruwe betonvloer, inclusief de velling-naden, van de bovenliggende verdieping (het plafond van de
badkamer) wordt niet afgewerkt en blijft in het zicht.
Het beton rond de afzuigpunten van de mechanische ventilatie wordt niet afgewerkt.
De retourprijs is gebaseerd op een verwerkingsprijs van € 3,50 (incl. BTW) per vierkante meter.

Alle prijzen incl. BTW
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70 Vensterbanken
70.0.04

Vensterbank los leveren.

€ 0,00

Het los leveren van de vensterbank in de woning, zoals op de bijbehorende meer- en minderwerktekening is
aangegeven.
De muur onder de (voormalige positie van de) vensterbank wordt niet behang-klaar opgeleverd.

Alle prijzen incl. BTW

pagina: 3 van 5

Keuzes
Project: 19303 - 14 woningen Oud Alblas
Datum: 14-11-2019
Fase: Afbouw
Woningtype: EGW

85 CV
85.2.09

Standaard boiler 150-liter vergroten naar 200 liter.

€ 350,00

Het vergroten van de standaard boiler van 150 liter naar een 200 liter boiler.

Alle prijzen incl. BTW
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86 MV
86.1.01

Extra afstandsbediening MV badkamer.

€ 130,00

Het leveren van een extra draadloze afstandsbediening (radio frequent) voor het mechanische
ventilatiesysteem in de badkamer.
Het mechanische ventilatiesysteem kan tijdelijk op een hogere ventilatie worden ingesteld.

Alle prijzen incl. BTW
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