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Datum: 9 november 2018   
Projectnummer: C 170404    
Hengelo, fase 3 park Veldwijk 
HENGELO 
 

 

   

  

Optie Omschrijving Aantal 
Verkoopprijs 

incl. btw Totaal 

  

 RUWBOUW: Uiterlijke wijzigingen    

     

 Algemeen    

TR.GL.02 Extra zonnepaneel realiseren op hellend dak 1,00 550,00 550,00 

 Prijs per paneel inclusief verzwaren omvormer (indien nodig).     

     

 Buitenkozijnen    

TR.KO.01 Tuindeuren met zijlichten i.p.v. achterdeur en raamkozijn achtergevel 

(breedte 3090 mm) 
1,00 2.300,00 2.300,00 

 -Dubbele tuindeuren inclusief zijlichten uitvoering kunststof.    

 -Ventilatieroosters in het glas van beide zijlichten.    

 -Deurstopper aan achtergevel t.b.v. loopdeur.    

 -Oorspronkelijke achterdeur en raamkozijn vervalt.    

 -DTS-onderdorpel kleur zwart.    

 -Veiligheidsglas in kozijn.    

 -Buitenzijde kunststofkozijn nerffolie en binnenzijde glad RAL 9016.    

TR.KO.02 Tuindeuren i.p.v. raamkozijnen achtergevel (breedte 1660 mm) 1,00 1.850,00 1.850,00 

 -Dubbele tuindeuren uitvoering kunststof.    

 -Ventilatieroosters in het glas van beide draaidelen.    

 -Deurstopper aan achtergevel t.b.v. loopdeur.    

 -Oorspronkelijke raamkozijn vervalt.    

 -DTS-onderdorpel kleur zwart.    

 -Veiligheidsglas in kozijn.    

 -Buitenzijde kunststofkozijn nerffolie en binnenzijde glad RAL 9016.    

TR.KO.03 Kozijn met vast glas tot peil i.p.v. achterdeur (breedte 1110 mm) 1,00 0,00 0,00 

 -Kozijn met vast glas tot peil uitvoering kunststof.    

 -Oorspronkelijke achterdeur vervalt.    

 -Veiligheidsglas in kozijn.    

 -Kunststof onderdorpel als kozijnprofiel (kleur als kozijn).    

 -Buitenzijde kunststofkozijn nerffolie en binnenzijde glad RAL 9016.    

TR.KO.04 Hefschuifpui i.p.v. achterdeur en raamkozijn achtergevel (breedte 3090 

mm) 
1,00 3.250,00 3.250,00 

 -Hefschuifpui uitvoering kunststof.    

 -Ventilatieroosters in het glas van passief/ vast deel.    

 -Oorspronkelijke achterdeur en raamkozijn vervalt.    

 -Onderdorpel van kunststof en aluminium.    

 -Veiligheidsglas in kozijn.    

 -Buitenzijde kunststofkozijn nerffolie en binnenzijde glad RAL 9016.    

TR.KO.05 Buitendeurkoz. kunststof dichte uitvoering (bij ongeïsoleerde berging) 

tussen keuken en berging 
1,00 2.475,00 2.475,00 

 -Kunststof buitenkozijn (breedte 1110 mm) K-VISION Trend,dichte deur    

 -Kunststof geïsoleerde deur, geïsoleerd trespa paneel kleur RAL 9016.    

 -DTS-onderdorpel kleur zwart.    

 -Kozijnprofiel glad RAL 9016.    

 -Betonlatei in kalkzandsteen binnenblad.    

 -Stalen gevellatei in gevelmetselwerk binnen in berging.    
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 Begane grond    

TR.UI.01 Uitbouw 1200 mm 1 laag plat dak t.p.v. achtergevel 1,00 10.950,00 10.950,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Basis achtergevel begane grond wordt 1200 mm naar achteren geplaatst.    

 -Wanden behangklaar.    

 -Plafond spackspuitwerk.    

 -Begane grondvloer is een geïsoleerde systeemvloer    

 -Dekvloer voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming incl. vergroten     

  capaciteit.    

 -Dakvloer: kanaalplaatvloer voorzien van afschotisolatie    

 -Dakbedekking: volgens afwerkstaat.    

 -Afdekkap: volgens afwerkstaat.    

TR.UI.02 Uitbouw 2400 mm 1 laag plat dak t.p.v. achtergevel 1,00 17.900,00 17.900,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Basis achtergevel begane grond wordt 2400 mm naar achteren geplaatst.    

 -Wanden behangklaar.    

 -plafond spackspuitwerk.    

 -2x extra dubbele wandcontactdoos (verticaal) hoogte 300+. (positie ntb).     

 -Begane grondvloer: geïsoleerde systeemvloer.    

 -Dekvloer voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming incl. vergroten     

  capaciteit.    

 -Dakvloer: kanaalplaatvloer vooorzien van afschotisolatie.    

 -Dakbedekking: volgens afwerkstaat.    

 -Afdekkap: volgens afwerkstaat.    

TR.UI.03 Uitbouw 3600 mm 1 laag, plat dak t.p.v. achtergevel 1,00 24.850,00 24.850,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Basis achtergevel begane grond wordt 3600 mm naar achteren geplaatst.    

 -Wanden behangklaar.    

 -Plafond spackspuitwerk.    

 -2x extra dubbele wandcontactdoos (verticaal) hoogte 300+. (positie ntb).    

 -Begane grondvloer: geïsoleerde systeemvloer.    

 -Dekvloer voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming incl. vergroten    

  capaciteit.    

 -Dakvloer: kanaalplaatvloer voorzien van afschotisolatie.    

 -Dakbedekking: volgens afwerkstaat.    

 -Afdekkap: volgens afwerkstaat.    

     

 Carport    

TR.CA.01 Realiseren carport 3 x 5 mtr 1,00 7.950,00 7.950,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Loodvervanger inmetselen.    

 -Plafondafwerking: balken in zicht, onbehandeld.    

 -Boeien: rockpanel geschroefd.    

 -Dakbedekking: volgens afwerkstaat.    

 -Stalen kolom, thermisch verzinkt.    

 -Niet in combinatie met optie TR.ST.01.    

     

 Berging    

TR.BE.02 Ongeïsoleerde berging isoleren (alleen in combinatie met TR.KO.07 of 

TR.KO.08 
1,00 6.040,00 6.040,00 

 -Uitvoering volgens tekening    

 -Vrijdragende betonnen geïsoleerde systeemvloer voorzien van een kruipluik.    

 -Zandcementdekvloer 7 cm dikte.    

 -Wanden geïsoleerde spouwmuur: binnenblad kalkzandsteen, behangklaar.    

 -Dak: kanaalplaatvloer voorzien van afschotisolatie.    

 -Dakbedekking: volgens afwerkstaat.    

 -Plafond spackspuitwerk.    

 -Verwarming door middel van een radiator.    

 -Basis installaties volgens ongeïsoleerde berging.    

  LET OP: alleen in combinatie met optie TR.KO.07 dubbele houten 

bergingdeuren of TR.KO.08 enkele loopdeur. (deze kosten zijn niet 

opgenomen in deze prijs).  
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TR.UI.04 Verlengen van geïsoleerde berging met 1,2m.  1,00 4.450,00 4.450,00 

 Achtergevel komt gelijk met uitbouw (van 3,6m) te zitten.     

 Conform optietekening.     

TR.KO.07 Hardhouten dubbele bergingsdeuren i.p.v. stalen kanteldeur (breedte 

2350 mm) 
1,00 3.400,00 3.400,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Kozijnhout hardhout 67x114 mm.    

 -DTS-onderdorpel kleur zwart.    

 -54 mm kaderdeuren geïsoleerd, stabiel comfort.    

 -Weerszijden okoume triplex, binnenzijde vlak, buitenzijde voorzien van     

  groevenpatroon.    

 -Isolatievulling geëxtrueerd polystyreen.    

 -Stabilisatie d.m.v. verzinkte stalen koker.    

 -Afgelakt in kleur vlgs. tekening/afwerkstaat.     

     

TR.KO.08 Enkele loopdeur in geïsoleerde berging ipv stalen kanteldeur.  1,00 2.575,00 2.575,00 

 -Kunststof buitenkozijn (breedte 1110 mm) K-VISION Trend,dichte deur    

 -Kunststof geïsoleerde deur, geïsoleerd trespa paneel kleur RAL 9016.    

 -DTS-onderdorpel kleur zwart.    

 -Kozijnprofiel glad RAL 9016.    

 -Betonlatei in kalkzandsteen binnenblad.    

 -Stalen gevellatei in gevelmetselwerk binnen in berging.    

     

 2e verdieping/zolder    

TR.DA.03 Realiseren dakraam GGL SK06 1140x1180 mm 1,00 1.380,00 1.380,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Dakraam type GGL SK06 afm. 1140 x 1180 mm.    

 -Dakraam wordt afgeschilderd.    

TR.DA.01 Vervallen standaard dakraam GGL CK01 700 x 500 mm 1,00 -250,00 -250,00 

TR.DA.02 Realiseren extra dakraam GGL CK01 700 x 500 mm 1,00 1.015,00 1.015,00 

 -uitvoering volgens tekening    

 -dakraam type GGL CK01  afm. 700 x 500 mm    

 -dakraam wordt afgeschilderd.    

TR.DA.04 Realiseren dakraam GGL CK04 550 x 980 mm 1,00 1.140,00 1.140,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Dakraam type GGL CK04 afm. 550 x 980 mm.    

 -Dakraam wordt afgeschilderd.    

TR.DA.05 Realiseren dakkapel 2 ramen (1 raam in draai/kiep) breedte 2030 mm 1,00 9.950,00 9.950,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Breedte dakkapel 2030 mm.    

 -1 kozijn  ( 1 raam draai/kiep en 1 vast gedeelte) kunststof uitvoering.    

 -Zijwangen dakkapel: Rockpanel geschroefd. Naden sluiten niet strak aan     

  i.v.m. ventilatie.    

 -Boei : Rockpanel.    

     

     

 RUWBOUW: Indelingsvarianten    

     

 Algemeen    

TR.LO.01 Loodvervanger inmetselen t.b.v. toekomstige carport lengte 5 m1 1,00 500,00 500,00 

 -Loodvervanger inmetselen lengte 5 m1.    

 -Doorgezet tot op het binnenblad.    

     

 Binnenkozijnen/deuren    

TR.ST.06 Schuifdeuren tussen woonkamer en keuken. Conform optietekening.  1,00 4.225,00 4.225,00 

 Scheufdeurkozijn: type Svedex, deur AE34.     

 Excl. behangklaar gipswand.     

TR.ST.07 Schuifdeuren tussen woonkamer en keuken. Conform optietekening.  1,00 4.375,00 4.375,00 

 Schuifdeurkozijn: type Svedex, deur AE34.    

 Excl. behangklaar gipswand.     

TA.BD.01 Standaard binnendeurkozijn overbouwen 1,00 120,00 120,00 

 -Bovenlicht vervalt.    

 -Muur loopt boven kozijn door.    

 -Latei boven kozijn.    

 -Krimpscheuren mogelijk.    
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TA.BD.02 Svedex match montagekozijn stomp(staal) 1,00 430,00 430,00 

 -Met bovenlicht.    

TA.BD.03 Standaard binnendeurkozijn + deur + h&s werkplafond hoog vervalt 1,00 -90,00 -90,00 

 -Sparing plafond hoog.    

TA.BD.05 Hardhouten binnenkozijnen met stompe  deuren 1,00 620,00 620,00 

 Wand loopt boven de deur door.     

 Let op: het is mogelijk dat er krimpscheuren ontstaan in dit wandvlak     

 Optie alleen per verdieping te kiezen. Prijs per stuk.     

TR.KO.06 Binnendeurkoz. zonder bovenlicht: Svedex match montage opdek 

tussen keuken en berging(bij geïsol. berging).  
1,00 1.610,00 1.610,00 

 -Svedex match montage staal opdek kozijn, deurhoog zonder bovenlicht.    

 -Superlak deur, honingraatvulling, voorzien van loopslot.    

 -Deurafmetingen 880 x 2315 mm.    

 -Kleur Alpine wit bij benadering RAL 9010.    

 -Betonlatei in kalkzandsteen binnenblad.    

 -Betonlatei in kalkzandsteen binnenzijde berging.    

     

 Begane grond    

TR.ST.08 Kinderkamer/werkkamer tpv begane grond.  1,00 1.235,00 1.235,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Wand: gasbeton behangklaar.    

 -Svedex match montage staal opdek kozijn, met bovenlicht.    

 -Superlak deur, honingraatvulling, voorzien van loopslot.    

 -Deurafmetingen 880 x 2315 mm.    

 -Kleur Alpine wit bij benadering RAL 9010.    

 -Extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar.    

     

 Berging    

TR.BE.03 Tussenwand in berging inclusief binnendeurkozijn svedex match 

montage 
1,00 1.380,00 1.380,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Wand: gasbeton behangklaar.    

 -Svedex match montage staal opdek kozijn, met bovenlicht.    

 -Superlak deur, honingraatvulling, voorzien van loopslot.    

 -Deurafmetingen 880 x 2315 mm.    

 -Kleur Alpine wit bij benadering RAL 9010.    

 -Extra lichtpunt op hotelschakeling (2 stuks schakelaars) inbouw.    

 -Extra dubbele wandcontactdoos verticaal inbouw hoogte 300+.    

 LET OP: alleen in combinatie met optie RR.BE.02.    

     

 Hal    

TA.TR.02 Dichte trap i.p.v. open trap (per trap) 1,00 520,00 520,00 

     

 Keuken    

TR.BG.02 Keuken realiseren aan de achterzijde 1,00 1.600,00 1.600,00 

 -Uitvoering volgens tekening. Woonkamer voor/midden.    

 -Mechanische ventilatie in vloer verplaatsen (extra leidingvloer).    

 -Verplaatsen basisaansluitingen keuken.    

 -Loze leidingen, electra en lichtpunten verplaatsen van voor naar achterzijde     

  t.p.v. woonkamer.    

     

     

 Separaat toilet 1e verdieping    

TR.V1.01A Realiseren separaat toilet 1e verdieping. Versie A 1,00 3.295,00 3.295,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Toilet: basis vloertegels en wandtegels tot circa 1200 mm hoogte.     

  Daarboven spuitwerk.    

 -Toilet incl. aansluitingen volgens basis sanitair. Verplaatsen vanuit badkamer.    

 -Extra afvoer (leidingvloer) mechanische ventilatie in toiletruimte.    

 -Plafondlichtpunt op schakelaar in toiletruimte.    

 -Extra leidingschacht op begane grond tpv woonkamer (t.b.v. afvoer riool).    

 -Binnendeur voorzien van vrij/bezet garnituur. 
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TR.V1.01B Realiseren separaat toilet 1e verdieping. Versie B 1,00 3.890,00 3.890,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Toilet tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 2.    

 -Toilet: basis vloertegels en wandtegels tot circa 1200 mm hoogte.     

  Daarboven spuitwerk.    

 -Toilet incl. aansluitingen volgens basis sanitair. Verplaatsen vanuit badkamer.    

 -Extra afvoer (leidingvloer) mechanische ventilatie in toiletruimte.    

 -Plafondlichtpunt op schakelaar in toiletruimte.    

 -Binnendeur voorzien van vrij/bezet garnituur.    

 -Extra leidingschacht tpv de trapkast. Uitvoering conform optietekening.     

     

 Kastruimte    

TR.V1.04 Extra kast vv wasmachine en wasdrogeraansluiting tpv 1e verdieping  1,00 2.550,00 2.550,00 

 Voorzien van mechanische ventilatie.     

 Extra plafondlichtpunt met schakelaar.     

 De wasmachine en wasdrogeraansluiting van de zolder wordt verplaatst naar 

de 
   

 kast op de 1e verdieping.     

TR.V1.05 Inloopkast realiseren  tpv ouderslaapkamer. (1 slaapkamer vervalt).  1,00 1.995,00 1.995,00 

 -Uitvoering volgens tekening.    

 -Plafondhoge sparing (geen deurkozijn).     

 -Extra lichtpunt op schakelaar.    

 -Extra dubbele wandcontactdoos verticaal inbouw hoogte 300+.    

     

 2e verdieping/zolder    

TR.DA.06 Extra zolderberging realiseren 1,00 4.200,00 4.200,00 

 -Wand: metal stud (behangklaar).     

 -Svedex match montage staal opdek kozijn, zonder bovenlicht.    

 -Superlak deur, honingraatvulling, voorzien van loopslot.    

 -Deurafmetingen 880 x 2315 mm    

 -Kleur Alpine wit bij benadering RAL 9010    

 -Extra lichtpunt op schakelaar inbouw.    

 -Extra dubbele wandcontactdoos verticaal inbouw hoogte 300+.    

 -Exclusief radiator.    

 -Dakbeschot/knieschot blijven standaard groen/bruin van kleur.    

 LET OP: er zijn geen dakramen en/of dakkapel in deze prijs opgenomen.    

     

     

 RUWBOUW: Installaties    

     

 Installaties    

TA.IN.01 Buitenkraan koud water vorstvrij inclusief putje 1,00 640,00 640,00 

 -Plaatsbepaling aan te geven door koper (op spouwmuur).    

 -Inclusief stop- en aftapkraan in de meterkast.    

 -Buitenkraan (beluchterkraan) gemonteerd op gevelplaat.    

 -Schrobputje aangesloten op de riolering met RVS deksel, afm. 200 x 200 

mm. 
   

TA.IN.02 Enkele wandcontactdoos buiten spatwaterdicht 1,00 205,00 205,00 

 -Plaatsbepaling aan te geven door koper.    

 -Type  opbouw spatwaterdicht.    

TA.IN.03 Dubbele wandcontactdoos buiten spatwaterdicht 1,00 275,00 275,00 

 -Plaatsbepaling aan te geven door koper.    

 -Type opbouw spatwaterdicht.    

TA.IN.04 Buitenlichtpunt op schakelaar 1,00 265,00 265,00 

 -Extra buitenlichtpunt aan de gevel plaatsbepaling aan te geven door koper.    

 -Schakelaar in de woning, plaatsbepaling aan te geven door koper.    

TA.IN.05 10 mtr grondkabel (3-aderig) op rol 1,00 265,00 265,00 

TA.IN.06 10 mtr grondkabel (3-aderig) op rol op schakelaar 1,00 315,00 315,00 

 -De grondkabel wordt aangesloten in de meterkast en is schakelbaar middels 

een schakelaar.  
   

 -Plaatsbepaling aan te geven door koper.    

TA.IN.07 Extra plafondlichtpunt op schakelaar 1,00 245,00 245,00 

 Paatsbepaling aan te geven door koper. 
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TA.IN.08 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar 1,00 185,00 185,00 

 Plaatsbepaling aan te geven door koper.    

TA.IN.09 Verplaatsen bestaande plafondlichtpunt 

 
1,00 100,00 100,00 

 AFBOUW: Installaties    

TA.IN.10 Extra enkele wandcontactdoos 1,00 115,00 115,00 

 -Plaatsbepaling aan te geven door koper.    

 -Type volledig inbouw.    

TA.IN.11 Extra dubbele wandcontactdoos 1,00 155,00 155,00 

 -Plaatsenbepaling aan te geven door koper.    

 -Verticale uitvoering.    

 -Type volledig inbouw.    

TA.IN.12 Dubbele wandcontactdoos i.p.v enkele contactdoos 1,00 70,00 70,00 

TA.IN.13 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep 1,00 285,00 285,00 

TA.IN.15 Electra horizontale uitvoering per verdieping 1,00 350,00 350,00 

TA.IN.16 Verplaatsen standaard schakelaar en/of wandcontactdoos 1,00 0,00 0,00 

TA.IN.17 Extra loze leiding vanaf de meterkast 1,00 150,00 150,00 

TA.IN.18 Gloeilampdimmer i.p.v. schakelaar 1,00 255,00 255,00 

TA.IN.19 Halogeendimmer i.p.v. schakelaar 1,00 255,00 255,00 

TA.IN.20 Aanbrengen complete radiator incl. thermostaatkraan op de zolder 1,00 555,00 555,00 

TA.IN.21 Afgedopte radiatoraansluiting op de zolder 1,00 165,00 165,00 

TA.IN.22 Extra rookmelder 1,00 245,00 245,00 

TA.IN.23 Bewegingsmelder i.p.v. schakelaar voor een lichtpunt 1,00 250,00 250,00 

TA.IN.24 Klokthermostaat i.p.v. thermostaat in woonkamer 1,00 240,00 240,00 

TA.IN.25 LED spotje in plafond op schakelaar 1,00 305,00 305,00 

TA.IN.28 Extra afvoer afgedopt 1,00 175,00 175,00 

TA.IN.29 Extra koud water afgedopt 1,00 175,00 175,00 

TA.IN.30 Extra warm water afgedopt (dubbel afgedopt) 1,00 175,00 175,00 

TA.IN.31 Perilexaansluiting 3x400 1,00 325,00 325,00 

TA.IN.32 Uitbreiding meterkast 1,00 205,00 205,00 

TA.IN.33 Aanpassen leidingwerk bij "eilanden" 1,00 455,00 455,00 

     

     

 Keuken    

     

TA.KE.01 Keuken gekocht bij projectshowroom Raab Karcher. Stelpost retour.  1,00 -4.500,00 -4.500,00 

 Keukencheque twv € 4.500,- incl. BTW wordt in mindering gebracht op      

 De totaalofferte van Raab Karcher. De keuken wordt na oplevering geplaatst.     

TA.KE.02 Keuken niet gekocht bij projectshowroom. Stelpost retour.  1,00 -3.750,00 -3.750,00 

TA.KE.03 Coördinatiekosten bij aanpassen leidingwerk keuken derde.  1,00 150,00 150,00 

TA.SH.01 Offerte keuken projectleverancier Raab Karcher 1,00 Ntb Ntb 

     

     

 Sanitair    

     

 Badkamer    

TA.SH.02 Offerte sanitair projectleverancier Raab Karcher 1,00 Ntb Ntb 

     

TR.BK.08 Casco opleveren toilet en badkamer 1,00 -2.750,00 -2.750,00 

 -Standaard sanitair vervalt.    

 -Tegelwerk in badkamer en toilet vervalt.    

 -Stucwerk en dorpel vervalt.    

 -Leidingen worden afgedopt daar waar het de badkamer binnenkomt.    

 -Gelimiteerde garantieregel van Woningborg is hier van toepassing    

 -Spac-spuitwerk wanden toilet vervalt.    

 - Cementdekvloer tpv de badkamer vervalt. (leidingsleuven blijven in het 

zicht). 
   

 -Radiator vervalt.     

     

 Tegelwerk    

     

 Badkamer    

TA.SH.03 Offerte tegelwerk projectleverancier Raab Karcher 1,00 Ntb Ntb 
 


