
Kopersmeerwerk e-installatie en opties de Lanen fase 3 te Rijswijk (concept)

Bouwkundige opties incl. btw

NWON 0075 Vorstvrije buitenkraan aan de achterzijde woning ntb

NWON 0076 Vorstvrije buitenkraan aan de voorzijde woning ntb

NWON 0077 Trap naar 1e naar 2e verdieping uitvoeren als dichte trap 118,09€                                      

NWON 0099 Kleur vensterbank wijzigen naar antraciet hele woning 575,00€                                      

NWON 0100 Houten schuifpui in plaats van de basis aluminium schuifpui ntb

NWON 0101 Houten achterpui met dubbelen naar buiten draaiende deuren met zijlichten. ntb

NWON 0102 Optie 2 e badkamer incl. vergroten van de boiler op de 2e verdieping volgens optietekening ntb

NWON 0103 Upgrade van de warmtepomp incl. het vergroten van de boiler ntb

NWON 0104 Optie slaapkamer 1 en 3 samenvoegen ntb

NWON 0105 Het creeren van een gesloten onbenoemde ruimte op de tweede verdieping  volgens optietekening ntb

NWON 0106 Het creeren van Slaapkamer 4/5  en onbenoemde ruimte op de tweede verdieping volgens optietekening ntb

Elektra opties
NWON 0001 Extra wcd/ra enkel op algemene groep 189,94€                                      

NWON 0002 Extra wcd/ra dubbel op algemene groep 198,20€                                      
NWON 0003 Wcd/ra enkel op aparte groep tot 3,68KW 346,85€                                      

NWON 0004 Wcd/ra dubbel uitvoeren ipv enkel of naast schakelaar 90,84€                                        

NWON 0005 USB wcd lader 2-voudige (2*700VA of 1*1400VA) 222,97€                                      

NWON 0006 Spatwaterdichte WCD/ra enkel buiten 256,01€                                      

NWON 0007 Spatwaterdichte WCD/ra buiten op een aparte eindgroep 230V/16A 346,85€                                      

NWON 0008 Spatwaterdichte WCD/ra dubbel buiten 297,30€                                      

NWON 0009 Spatwaterdichte WCD/ra buiten enkel op aparte schakelaar binnen 338,59€                                      

NWON 0010 Wandcontactdoos met rand aarde uitvoeren als horizontaal in plaats van verticaal per stuk 66,07€                                        

NWON 0013 Groeps uitbreiding in de meterkast 16A 230v (per groep) 90,84€                                        

NWON 0014 Extra aardlekschakelaar of aardlekautomaat (VIGI) wanneer benodigd 256,01€                                      

NWON 0015 Extra lichtpunt met extra schakelaar 239,49€                                      

NWON 0016 Extra lichtpunt op bestaande schakelaar 181,68€                                      

NWON 0017 Enkelpolige schakelaar wijzigen in wisselschakeling (2 hotelschakelaars) 173,42€                                      

NWON 0018 Bewegingssensor in plaats van schakelaar (niet in de badkamer) 123,87€                                      

NWON 0019 Draaidimmer universeel en LED (2-100W LED en overige) *² 206,46€                                      

NWON 0020 Memory tastdimmer universeel en LED (2-100W LED en 10-200W overige) *² (aanraakdimmer met geheugen functie) 247,75€                                      

NWON 0021 Extra rookmelder aangesloten op 230V en gekoppeld met andere melders 412,91€                                      

NWON 0023 Zonwering aansluitpunt buiten Stak-3 met vaste voeding (basis RF bediening) 181,68€                                      

NWON 0031 Loze leiding * 173,42€                                      

NWON 0032 2 stuks ledige speakerleidingen uitkomend in een inbouwdoos vanaf een centale positie 322,07€                                      

NWON 0033 3 stuks ledige speakerleidingen uitkomend in een inbouwdoos vanaf een centrale positie 462,46€                                      

NWON 0034 4 stuks ledige speakerleidingen uitkomend in een inbouwdoos vanaf een centrale positie 602,85€                                      

NWON 0040 Bedraden loze leiding tbv CAI (Let op! In veel gevallen door Ziggo na aangaan abonnement) 148,65€                                      

NWON 0041 Bedraad aansluitpunt tbv CAI (Let op! In veel gevallen door Ziggo na aangaan abonnement) 305,56€                                      

NWON 0042 Cai splitter 90,84€                                        

NWON 0043 Cai versterker retour geschikt 379,88€                                      

NWON 0063 Bedraad aansluitpunt tbv enkel data of telefoon (1* RJ45 UTP cat. 6) 305,56€                                      
NWON 0064 Bedraad aansluitpunt tbv dubbel data of telefoon (2* RJ45 UTP cat. 6) 437,69€                                      

NWON 0072 Bedraden 2 stuks ledige speakerleidingen met 1,5 meter overlengte (2x1,5mm2 luidsprekersnoer) 132,13€                                      

NWON 0073 Bedraden 3 stuks ledige speakerleidingen met 1,5 meter overlengte (2x1,5mm2 luidsprekersnoer) 181,68€                                      

NWON 0074 Bedraden 4 stuks ledige speakerleidingen met 1,5 meter overlengte (2x1,5mm2 luidsprekersnoer) 222,97€                                      

NWON 0092 Verplaatsing van componenten per stuk* 90,84€                                        
NWON 0098 Elektrische laadpaal installeren (enkel voor woningen met eigen parkeerplek, blok 5 5.380,00€                                   

Badkamer en toilet
SAN 07 De toiletruimte geheel casco opleveren  -700,00€                                     

SAN 06 De badkamerruimte geheel casco opleveren  -2.050,00€                                 

Uitgangspunten;

*
*² Alleen mogelijk in combinatie met hiervoor geschikte dimbare lichtbronnen

Prijs per onderdeel inclusief 21% BTW. 

Toestellen welke een aparte eindgroep nodig hebben, mogen niet gecombineerd worden met een ander toestel.

Voor loze leidingen en verplaatsen positie in overleg met installateur en en goedkeuring door  Lithos
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