Koper opties
14 appartementen
Het Bureau - Grou
Installatiewerk
tbv keuken:
*Wijzigen 2-fase perilex naar 3-fase
*1v wandcontactdoos op aparte groep
*1v wandcontactdoos
*2v wandcontactdoos
*Wandlichtpunt met schakelaar
*Wandlichtpunt zonder schakelaar
*1v wandcontactdoos t.b.v. wasemkap
*Aansluitpunt koudwater t.b.v. boiler, koelkast of koffieautomaat
*Aansluitpunt afvoer t.b.v. koelkast of koffieautomaat
*Aanpassen vloerverwarming ivm keukenopstelling
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180,00 p/st.
325,00 p/st.
152,00 p/st.
188,00 p/st.
190,00 p/st.
152,00 p/st.
152,00 p/st.
210,00 p/st.
140,00 p/st.
225,00 p/st.

Extra dubbele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbel
Dubbele wandcontactdoos wijzigen in viervoudig
Extra loze leiding
Extra lichtpunt op bestaande schakelaar
Extra lichtpunt op aparte schakelaar
Wisselschakeling i.p.v. enkel
LED dimmer i.p.v. basis schakelaar
Bewegingssensor i.p.v. basis schakelaar
Leiding voor audio door dekvloer
Voorziening t.b.v. zonwering
Extra aardlekschakelaar
Spatwaterdichte wandcontactdoos
Pollenfilter in wtw unit
Bedraden loze leiding cai (afgemonteerd)
Bedraden loze leiding telefoon (afgemonteerd)
Bedraden loze leiding CAT6 1v (afgemonteerd)
Waterontharder
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188,00 p/st.
87,00 p/st.
175,00 p/st.
138,00 p/st
152,00 p/st.
190,00 p/st.
125,00 p/st.
125,00 p/st.
203,00 p/st
140,00 p/st.
190,00 p/st.
160,00 p/st.
260,00 p/st.
87,00 p/st.
145,00 p/st.
145,00 p/st.
150,00 p/st.
2.750,00 p/st.

Appartementen bgg/1e verd/2e verd:
- Vervallen leveren en aanbrengen tegelwerk badkamer-toilet (ook garantie op waterdichtheid vervalt) €. 2.180,00 incl. BTW
- Vervallen sanitair badkamer en toilet (leidingwerk basis blijft incl. ventilatie/wc frame (excl. bedieningspaneel/verwarming)
€ 1.575,00 incl. BTW
- Wanden sausklaar ipv behangklaar €. 29,00/m2 incl. BTW
- Plafonds sausklaar ipv spuitwerk €. 7,50/m2 incl. BTW
Appartementen 3e verd:
- Vervallen leveren en aanbrengen tegelwerk badkamer-toilet (ook garantie op waterdichtheid vervalt) €. 3.750,00 incl. BTW
- Vervallen sanitair badkamers en toilet (leidingwerk basis blijft incl. ventilatie/wc frame (excl. bedieningspaneel/verwarming)
€. 2.050,00 incl. BTW
Meerdere specifieke wensen kunnen worden besproken met onze kopers begeleider tijdens het gesprek bij de aannemer.

