
Keuzelijst type C - bungalow
Werk: 20-00338

Naam: 28 woningen Project Waterhoven

Type: Bungalow  

BNR: 16 en 19

Bouwnummer

Koper(s)

Datum 19-2-2021

Code Keuzeomschrijving Aantal Optieprijs Gekozen

Koperskeuzes begane grond

KPL03 Plafond gegipst afwerkingsklasse B standaard

Plafond afgewerkt met gipsplaten; naden en nagel-/schroefgaten 

zijn gedicht. 
KPL04 Plafond gesaust 1.450€            

Het plafond met gipsplaten afwerken met een primer en daarop 

latex spuitverf. 

KWA01 Wanden afwerkingsklasse B (=basis) standaard -€                   

De wanden zijn gegipst. Naden en nagel-/schroefgaten zijn 

gedicht.
KWA02 Wanden gesaust (1 kleur) 3.490€            -€                   

Zowel de buiten- als binnenwanden zijn aan de binnenkant twee 

keer gesausd met een gematteerd verfsysteem; u heeft keuze uit 

de kleuren wit 9010 en wit 9016.

KWA03 Wanden speciaal offerte offerte

De wand kan in een andere kleur gesaust worden, kleurvlakken 

kunnen toegepast worden of andere speciale wensen kunnen 

worden doorgevoerd. 

KEP01 Elektrapakket begane grond 650€                -€                   

Extra stopcontacten volgens de tekening.

KSP01 Spotjes 1.010€            -€                   

Extra spotjes op alle posities, zoals aangegeven in de tekening. 

Alle spotjes zijn kantelbaar en dimbaar. In de tekening zijn de 

spotjes aangegeven met 'p'.

KSP02 Spotjes (vrije keuze per stuk) 350€                -€                   

Extra spotjes op door u gekozen posities. Alle spotjes zijn 

kantelbaar en dimbaar. Niet iedere positie is mogelijk i.v.m. 

balkenlaag.
KBV02 Buitenkraan vorstvrij aangelegd achter 418€                -€                   

In de achtergevel (zie tekening) wordt een vorstvrij kraantje 

ingebouwd, waar een tuinslang op aangesloten kan worden. U 

heeft in de winter geen last van bevroren leidingen.

KBW01 Buitenwandcontactdoos spatwaterdicht 220€                -€                   

In de voortuin wordt een spatwaterdichte wandcontactdoos 

ingebouwd.
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KBW02 Buitenwandcontactdoos spatwaterdicht 220€                -€                   

In de achtertuin wordt een spatwaterdichte wandcontactdoos 

ingebouwd.
KER01 Elektra op rol 20m (voortuin) incl. binnenschakelaar 430€                -€                   

Een rol met een elektriciteitskabel van 20m lang in de voortuin, 

die van binnenuit aan of uit kan gezet worden met een 

schakelaar.
KER02 Elektra op rol 20m (achtertuin) incl. binnenschakelaar 430€                -€                   

Een rol met een elektriciteitskabel van 20m lang in de achtertuin, 

die van binnenuit aan of uit kan gezet worden met een 

schakelaar.
KKA01 Aanpassing keukenaansluitingen A standaard -€                   

De aansluitingen in de keuken worden aangepast op de indeling 

van de keuken conform de schets van indeling A
KKA02 Aanpassing keukenaansluitingen B 70€                  -€                   

De aansluitingen in de keuken worden aangepast op de indeling 

van de keuken conform de schets van indeling B
KKA03 Aanpassing keukenaansluitingen C 70€                  -€                   

De aansluitingen in de keuken worden aangepast op de indeling 

van de keuken conform de schets van indeling C
KKA04 Aanpassing keukenaansluitingen D 70€                  -€                   

De aansluitingen in de keuken worden aangepast op de indeling 

van de keuken conform de schets van indeling D
KAW01 Extra aansluiting wasdroger 310€                -€                   

In de bijkeuken komt naast de aansluiting voor de wasmachine 

ook een aansluiting voor een wasdroger.
KEG01 Extra groep in de groepenkast 110€                -€                   

In de meterkast komt een extra groep.

KEA01 Extra aardlekschakelaar 260€                -€                   

In de meterkast komt een extra aardlekschakelaar.

KEA02 Elektrakabel geschikt voor laadpaal elektrische auto 410€                -€                   

Waar in de situatietekening is aangegeven dat er plek is om te 

parkeren, komt op uw terrein een elektrakabel waar een laadpaal 

voor een elektrische auto op kan worden aangesloten. De 

laadpaal zelf is exclusief.

KKL01 Kruipluik toevoegen 450€                -€                   

De kruipruimte onder de woning wordt toegankelijk gemaakt 

door middel van een kruipluik in de entree, direct achter de 

voordeur. Het kruipluik heeft een afgetimmerde matomranding.

KDA01 Data-aansluiting BG 360€                -€                   

Extra data-aansluitingen in de slaapkamers conform tekening.

KBO01 Voorraadvat warm water 3.620€            -€                   

In de bijkeuken een extra voorraadvat van 250l plaatsen. Wij 

raden deze optie sterk aan wanneer u voornemens bent extra 

slaapkamers te realiseren of een bad wenst in de badkamer.
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Koperskeuzes toilet

KTP01 Toiletpot basis Villeroy & Boch O'novo softclose standaard

Wandcloset van Villeroy & Boch, type O´Novo met Grohe Rapid 

SL inbouwreservoir en bedieningsplaat. Gemonteerd (bovenkant 

toiletpot) op 45 cm.

KTP02 Toiletpot optie 1 Villeroy & Boch Architectura softclose 50€                  -€                   

Wandcloset van Villeroy & Boch, type Architectura Gemonteerd 

(bovenkant toiletpot) op 45 cm.
KTP03 Toiletpot optie 2 Villeroy & Boch Subway 2.0 softclose 250€                -€                   

Wandcloset van Villeroy & Boch, type Subway 2.0 Gemonteerd 

(bovenkant toiletpot) op 45 cm.
KFC01 Fonteincombinatie basis Ink Versus keramisch Hotbath 

Dude kraan standaard

Keramische fontein van Ink Versus met verchroomde designsifon 

en verchroomde Hotbath Dude fonteinkraan. 

KFC02 Fonteincombinatie optie 1 Ink Versus keramisch met 

Hotbath Cobber kraan 40€                  -€                   

Fonteincombinatie keramisch met Hotbath Cobber kraan

KFC03 Fonteincombinatie optie 2 Ink Versus polystone met 

onderkast en Hotbath Cobber kraan 240€                -€                   

Fonteincombinatie polystone met Hotbath Cobber kraan en Ink 

Versus onderkast
KTT01 Toilet wandtegels basis standaard

Basistegel Sphinx Elements 30x60cm tot 120cm hoogte, keuze uit 

mat of glanswit.
KTT02 Toilet wandtegels optie 1 190€                -€                   

Wijzingen wandtegels naar Sphinx Main 30x60cm tot 120cm 

hoogte, keuze uit antraciet, grijs, lichtgrijs, crème en wit.
KTT03 Toilet wandtegels optie 2 210€                -€                   

Wijzingen wandtegels naar Sphinx Main 60x60cm tot 120cm 

hoogte, keuze uit antraciet, grijs, lichtgrijs, crème en wit.
KTT04 Toilet wandtegels optie 3 290€                -€                   

Wijzingen wandtegels naar Sphinx Stone 60x60cm tot 120cm 

hoogte, keuze uit zwart of wit
KTT05 Toilet wandtegels verhogen 800€                -€                   

Wandtegels verhogen van 1,2 meter naar verdiepingshoog

KTT10 Toilet uitvoeren met vloertegels 330€                -€                   

Sphinx Main vloertegel 60x60cm. Keuze uit antraciet, grijs, 

lichtgrijs, crème en wit.
KTT11 Toilet vloertegel optie 1 360€                -€                   

Sphinx Stone vloertegel 60x60cm. Keuze uit zwart of grijs.

KCT01 Casco toilet (geen afwerking, sanitair, tegels) -810€              -€                   

In de toiletruimte komt geen toiletpot, geen tegelwerk en geen 

fontein. U ondertekent het beperkte Woningborg 

garantieformulier.
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Koperskeuzes badkamer

KBP01 Badkamer toiletpot basis Villeroy & Boch O'novo softclose standaard -€                   

Wandcloset van Villeroy & Boch, type O´Novo met Grohe Rapid 

SL inbouwreservoir en bedieningsplaat. Gemonteerd (bovenkant 

toiletpot) op 45 cm.

KBP02 Badkamer toiletpot optie 1 Villeroy & Boch Architectura 

softclose 50€                  -€                   

Wandcloset van Villeroy & Boch, type Architectura Gemonteerd 

(bovenkant toiletpot) op 45 cm.

KBP03 Badkamer toiletpot optie 1 Villeroy & Boch Subway 2.0 

softclose 250€                -€                   

Wandcloset van Villeroy & Boch, type Subway 2.0 Gemonteerd 

(bovenkant toiletpot) op 45 cm.

KDC01 Douchecombinatie basis Hotbath Gringo glijstangset en 

Buddy douchethermostaat standaard

Verchroomde thermostatische douchemengkraan Hotbath Buddy 

met Hotbath Gringo glijstangset 90 cm met verchroomde 2 

standen  handdouche. Afvoer middels Aco douchedrain

KDC03 Douchecombinatie optie 1 Hotbath Buddy opbouw 

douchesysteem 660€                -€                   

Thermostatische douchemengkraan Hotbath Buddy 

verschroomd. 2 standen handdouche. Afvoer middels Aco 

douchedrain

KDC03 Douchecombinatie optie 2 Hotbath Buddy opbouw 

douchesysteem 660€                -€                   

Thermostatische douchemengkraan Hotbath Buddy geb. nikkel. 2 

standen  handdouche. Afvoer middels Aco douchedrain

KDC04 Douchecombinatie optie 3 Hotbath Cobber opbouw 

douchesysteem 660€                -€                   

Chroom thermostatische douchemengkraan Hotbath Cobber 

douchesysteem zwart. 2 standen  handdouche. Afvoer middels 

Aco douchedrain
KDC05 Douchecombinatie optie 4 Hotbath Cobber opbouw 

douchesysteem 660€                -€                   

Matzwarte thermostatische douchemengkraan Hotbath Cobber 

douchesysteem zwart. 2 standen  handdouche. Afvoer middels 

Aco douchedrain
KDW01 Douchewand optie 1 glas 90 cm breed 300€                -€                   

Een glazen douchewand van 90cm breed en 200cm hoog.

KDW02 Douchewand optie 2 glas 120 cm breed 330€                -€                   

Een glazen douchewand van 120cm breed en 200cm hoog.

KDW03 Douchewand optie 3 betegelde muur halfhoog 390€                -€                   

De douchewand is een wand, afgewerkt met tegelwerk. De wand 

is 120cm hoog.
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KWT01 Wastafel basis Solid Promo badmeubelset 80cm standaard

Solid Promo badmeubelset 80 cm met designplug, 2 lades , 

spiegel en ledverlichting (middels touch schakelaar). Beschikbaar 

in wit hoogglans, antraciet en eiken look. Wastafelkraan Hotbath 

Laddy , verchroomd
KWT02 Wastafel optie 1 Solid Promo badmeubelset 120 cm 430€                -€                   

Solid Promo badmeubelset 120 cm met designplug, 2 lades , 

spiegel en ledverlichting (middels touch schakelaar). Beschikbaar 

in wit hoogglans, antraciet en eiken look. Wastafelkraan Hotbath 

Laddy , verchroomd

KWT03 Wastafel optie 2 Solid Promo badmeubelset 120cm met 

spiegelkast 640€                -€                   

Solid Promo badmeubelset 120 cm met designplug, 2 lades , 

spiegelkast en ledverlichting (middels touch schakelaar). 

Beschikbaar in wit hoogglans, antraciet en eiken look. 

Wastafelkraan Hotbath Laddy , verchroomd

KWK01 Wastafelkraan basis Hotbath Laddy kraan chroom standaard

Hotbath Laddy kraan chroom met designplug push to open

KWK02 Wastafelkraan basis Hotbath Laddy kraan 2 stuks chroom

240€                -€                   

Hotbath Laddy kraan chroom 2st met designplug push to open

KWK03 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber kraan chroom 50€                  -€                   

Hotbath Cobber kraan chroom met designplug chroom

KWK04 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber kraan geb. nikkel

80€                  -€                   

Hotbath Cobber kraan geb. nikkel met designplug rvs-look

KWK05 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber kraan matzwart 200€                -€                   

Hotbath Cobber kraan matzwart met designplug matzwart

KWK06 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber kraan 2 stuks 

chroom 230€                -€                   

Hotbath Cobber kraan chroom 2st met designplug chroom

KWK07 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber kraan 2 stuks geb. 

nikkel 310€                -€                   

Hotbath Cobber kraan geborsteld nikkel 2st met designplug rvs-

look
KWK08 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber kraan 2 stuks 

matzwart 560€                -€                   

Hotbath Cobber kraan matzwart 2st met designplug matzwart

KWK09 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber inbouwkraan 

chroom 330€                -€                   

Hotbath Cobber inbouwkraan chroom met designplug chroom

KWK10 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber inbouwkraan geb. 

nikkel 470€                -€                   

Hotbath Cobber inbouwkraan geborsteld nikkel met designplug 

chroom
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KWK11 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber inbouwkraan 

matzwart 480€                -€                   

Hotbath Cobber inbouwkraan matzwart met designplug 

matzwart
KWK12 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber inbouwkraan 2 

stuks chroom 810€                -€                   

Hotbath Cobber inbouwkraan chroom 2st met designplug 

chroom
KWK13 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber inbouwkraan 2 

stuks geb. nikkel 1.090€            -€                   

Hotbath Cobber inbouwkraan geborsteld nikkel 2st met 

designplug chroom
KWK14 Wastafelkraan optie 1 Hotbath Cobber inbouwkraan 2 

stuks matzwart 1.120€            -€                   

Hotbath Cobber inbouwkraan matzwart 2st met designplug 

matzwart
KBA02 Bad in de badkamer toevoegen 1.550€            -€                   

Villeroy en Boch O'novo bad 170x70 wit met poten, badwaste, 

Hotbath Buddy badthermostaatkraan B022CR, Hotbath Mate 

handdouche, achterhout frame, tegelwerk en Wedi beplating 

voor bad. Het is hierbij verplicht om een extra voorraadvat voor 

warm water te kiezen (KBO01).

KBT01 Badkamer - wandtegels basis standaard

Basistegel Sphinx Elements 30x60cm tot 120cm hoogte, keuze uit 

mat of glanswit.
KBT02 Badkamer - wandtegels optie 1 390€                -€                   

Wijzingen wandtegels naar Sphinx Main 30x60cm tot 120cm 

hoogte, keuze uit antraciet, grijs, lichtgrijs, crème en wit.
KBT03 Badkamer - wandtegels optie 2 410€                -€                   

Wijzingen wandtegels naar Sphinx Main 60x60cm tot 120cm 

hoogte, keuze uit antraciet, grijs, lichtgrijs, crème en wit.
KBT04 Badkamer - wandtegels optie 3 650€                -€                   

Wijzingen wandtegels naar Sphinx Stone 60x60cm tot 120cm 

hoogte, keuze uit zwart of wit
KBT05 Badkamer - wandtegels verhogen 1.430€            -€                   

Wandtegels verhogen van 1,2 meter naar verdiepingshoog

KBT10 Badkamer - uitvoeren met vloertegels standaard

Sphinx Main vloertegel 60x60cm. Keuze uit antraciet, grijs, 

lichtgrijs, crème en wit.
KBT11 Badkamer - vloertegel optie 1 190€                -€                   

Sphinx Stone vloertegel 60x60cm. Keuze uit zwart of grijs.

KHR01 Handdoekradiator toevoegen in de badkamer 470€                -€                   

De badkamer voorzien van een elektrische handdoekradiator. 

Ideaal voor uw handdoeken. 
KCB01 Casco badkamer (geen afwerking, sanitair, tegels) -2.250€           -€                   

De badkamer kaal/onafgewerkt opleveren. Er komt geen 

tegelwerk en sanitair. Bij deze optie ondertekent u de beperkte 

garantie van Woningborg.
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Totaal gekozen opties incl. BTW -€                   

Handtekening voor akkoord:
Koper(s): Verkoper:

___________________________________ ___________________________________

Deze keuzelijst dient ondertekend te worden en maakt, conform artikel 4.8, onderdeel uit van de 

aannemingsovereenkomst. Het is hierna niet meer mogelijk om aanvullende opties uit de keuzelijst in opdracht 

te geven.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Wij behouden het recht om eventuele wijzigingen in het 

BTW percentage te verrekenen.
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