
200.H100 Loze leiding t.b.v. Data, CAI, speakers e.d. € 230,00

 Loze leiding t.b.v. Data, CAI, speakers e.d.

200.H101 Het bedraden van een loze leiding op aparte groep (1x230V) € 250,00

 Het bedraden van een loze leiding op aparte groep (1x230V).

200.H102 Het bedraden van een loze leiding met Data (UTP Cat 6) incl. afmonteren € 190,00

 Het bedraden van een loze leiding met Data (UTP Cat 6) incl. afmonteren.

200.H103 Het bedraden van een loze leiding met CAI incl. afmonteren € 190,00

 Het bedraden van een loze leiding met CAI incl. afmonteren.

200.H104 Extra Data aansluiting (UTP Cat6) € 340,00

 Extra Data aansluiting (UTP Cat6).

200.H105 Extra CAI aansluiting (Coax) € 320,00

 Extra CAI aansluiting (Coax).

200.H106 Enkele wcd wijzigen naar een dubbele wcd € 135,00

 Enkele wcd wijzigen naar een dubbele wcd. 

200.H107 Verplaatsen van een wcd € 90,00

 Verplaatsen van een wcd.

200.H108 Verplaatsen van een schakelaar € 90,00

 Verplaatsen van een schakelaar.

200.H109 Verplaatsen van een loze leiding/CAI/Data € 90,00

 Verplaatsen van een loze leiding/CAI/Data.

200.H110 Verplaatsen van de TV-aansluiting € 135,00

 Verplaatsen van de TV-aansluiting (dubbele wcd en loze leiding) naar een hoogte van 1500+ vloer.

200.H111 Aardlekschakelaar extra, wordt bepaald na gekozen meerwerk door elektricien € 210,00

 Aardlekschakelaar extra, wordt bepaald na gekozen meerwerk door elektricien.

200.H112 Extra enkele wcd met randaarde € 255,00

 Extra enkele wcd met randaarde.

200.H113 Extra dubbele wcd met randaarde € 270,00

 Extra dubbele wcd met randaarde.

200.H114 Extra enkele wcd op aparte groep 230V € 350,00

 Extra enkele wcd op aparte groep 230V.

200.H115 Enkele wcd bij schakelaar plaatsen € 180,00

 Enkele wcd bij schakelaar plaatsen (combinatie met schakelaar in één afdekraam).

200.H116 Extra dubbele wcd opbouw op een bestaande groep in de meterkast € 230,00

 Extra dubbele wcd opbouw op een bestaande groep in de meterkast.
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200.H117 Extra wand- / plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 230,00

 Extra wand- / plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.

200.H118 Extra wand- / plafondlichtpunt op eigen enkelpolige schakelaar € 320,00

 Extra wand- / plafondlichtpunt op eigen enkelpolige schakelaar.

200.H119 Verplaatsen plafondaansluitpunt € 100,00

 Verplaatsen plafondaansluitpunt.

200.H120 De keuze voor het mogelijk maken van het inbouwen van spots in het plafond (excl. spots) € 240,00

 De keuze voor het mogelijk maken van het inbouwen van spots in het plafond (excl. spots). Uitgevoerd in een
ingestorte Spotbox standaard bedraad. Aangesloten op bestaande centraaldoos of optie H121 met bestaande
schakelaar. Plafondlichtpunt komt hiermee te vervallen.

200.H121 De keuze voor het mogelijk maken van het inbouwen van spots in het plafond (excl. spots) € 310,00

 De keuze voor het mogelijk maken van het inbouwen van spots in het plafond (excl. spots). Uitgevoerd in een
ingestorte Spotbox standaard bedraad. Aangesloten op nieuwe schakelaar.

200.H123 Het inbouwen en aansluiten van de projectspot € 155,00

 Het inbouwen en aansluiten van de projectspot XXXX in de gekozen spotbox.

200.H124 Dimmer voor de projectspots € 230,00

 Dimmer voor de projectspots.

200.H125 Aanbrengen van een bewegingsmelder in de wand i.p.v. schakelaar € 240,00

 Aanbrengen van een bewegingsmelder in de wand i.p.v. schakelaar. 

200.H126 Enkele wcd buitengevel spatwaterdicht IP44 excl. schakelaar € 320,00

 Enkele wcd buitengevel spatwaterdicht IP44 excl. schakelaar.

200.H127 Dubbele wcd buitengevel spatwaterdicht IP44 excl. schakelaar € 340,00

 Dubbele wcd buitengevel spatwaterdicht IP44 excl. schakelaar.

200.H128 Enkele wcd buitengevel spatwaterdicht IP44 incl. schakelaar € 450,00

 Enkele wcd buitengevel spatwaterdicht IP44 incl. schakelaar.

200.H129 Wandcontactdozen kindvriendelijk uitvoeren, op aanvraag € 0,00

 Wandcontactdozen kindvriendelijk uitvoeren, op aanvraag.

200.H130 Draadloze RF bediening tbv WTW-unit inclusief inregeling € 240,00

 Draadloze RF bediening tbv WTW-unit inclusief inregeling.

200.H131 Uitvoeren van het schakelmateriaal, op aanvraag € 0,00

 Uitvoeren van het schakelmateriaal in XXXXX kleur XXXX (keuken en installatie aansluitingen achter
apparatuur worden hier niet in meegenomen). Op aanvraag.
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300.H100 Leveren en aansluiten van een SEPP-EIS vorstvrije buitenkraan € 700,00

 Leveren en aansluiten van een SEPP-EIS vorstvrije buitenkraan.

300.H101 Leveren en aansluiten y-stuk (rioolafvoer), bijvoorbeeld voor droger € 100,00

 Leveren en aansluiten y-stuk (rioolafvoer), bijvoorbeeld voor droger.

300.H104 Verplaatsen van riolering, koud- en warmwater t.b.v. keukenblok (tot 1 m) € 160,00

 Verplaatsen van riolering, koud- en warmwater t.b.v. keukenblok (tot 1 m).

300.H105 Verplaatsen van riolering, koud- en warmwater t.b.v. keukenblok (tot 3 m) € 370,00

 Verplaatsen van riolering, koud- en warmwater t.b.v. keukenblok (tot 3 m).

300.H106 Het op hoogte maken van riool en water voor de keukens (spoelbak en vaatwasser) € 170,00

 Het op hoogte maken van riool en water voor de keukens (spoelbak en vaatwasser).

300.H107 Verplaatsen van de vaatwasser aansluiting, apart geplaatst niet naast de spoelbak € 335,00

 Verplaatsen van de vaatwasser aansluiting, apart geplaatst niet naast de spoelbak.

300.H108 Het leveren/monteren van een koudwaterleiding en rioolaaansluiting t.b.v. € 160,00

 Het leveren/monteren van een koudwaterleiding en rioolaaansluiting t.b.v. vaatwasser, mits geplaatst naast de
spoelbak.

300.H109 Het leveren/ monteren van een koudwaterleiding en rioolaaansluiting t.b.v. € 430,00

 Het leveren/ monteren van een koudwaterleiding en rioolaaansluiting t.b.v. vaatwasser, apart geplaatst niet
naast de spoelbak.

300.H110 Het leveren/ monteren van een koud/ warmwaterleiding en rioolaansluiting, op aanvraag € 0,00

 Het leveren/ monteren van een koud/ warmwaterleiding en rioolaansluiting, op aanvraag.

300.H111 Leveren en aanbrengen van een koudwateraansluiting, op aanvraag € 0,00

 Leveren en aanbrengen van een koudwateraansluiting, op aanvraag.

03 Loodgieter
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100.H101 Vervallen van structuurspuitwerk in gehele woning A, B € 250,00

 Vervallen van structuurspuitwerk in gehele woning. A, B, plafonds en wanden boven tegelwerk worden ook
niet voorzien van spuitwerk.

100.H102 Vervallen van structuurspuitwerk in gehele woning C € 300,00

 Vervallen van structuurspuitwerk in gehele woning C, plafonds en wanden boven tegelwerk worden ook niet
voorzien van spuitwerk.

100.H103 Vervallen van structuurspuitwerk in gehele woning D, E en F € 200,00

 Vervallen van structuurspuitwerk in gehele woning D, E en F, plafonds en wanden boven tegelwerk worden
ook niet voorzien van spuitwerk.

TegelshowroomKeuze Tegelshowroom € 0,00

 Keuze tegelshowroom.

Uw Huis Uw
Wensen

Keuze Uw Huis Uw Wensen € 0,00

 Keuze Uw Huis Uw Wensen!

05 Sanitair en Tegelwerk
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Bruynzeel
keukens

Keuze Bruynzeel keukens € 0,00

 Keuze Bruynzeel keukens.

06 Keuken
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700 Aankoop van de Thermia Calibra Cool 7 warmtepomp € 12.500,00

 Aankoop van de Thermia Calibra Cool 7 warmtepomp, inclusief 5 jaar onderhoud aan de warmtepomp. Deze
optie komt in een aparte koopovereenkomst met Wellsius tot stand.

 

Mijndeur.nl Keuze Mijndeur.nl € 0,00

 Keuze Mijndeur.nl, gaat via een snelkoppeling vanuit HomeDNA.

07 Diverse
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