
(incl. BTW)

PrijsWerknummer

:

Eden District te Rotterdam:Projectomschrijving

Koperswijzigingenlijst

Code

1716

CONCEPT

Sluitingsdatum nader te bepalen

BINNEN DE WONINGD

Wijzigen draairichting binnendeurD40

D40.001 Wijzigen draairichting van een binnendeur 125,00€
Van toepassing op alle woningtypes

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur inclusief binnendeur kozijn.

Let op! 
Indien de schakelaar eveneens verplaatst dient te worden dient u dit apart aan te geven. De
optiecode is F30.002

ELEKTRISCHE INSTALLATIEF

BuitenlichtpuntF02

F02.001 Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar binnen 375,00€
Het extra uitvoeren van een buitenlichtpunt op een aparte schakelaar binnen.

F02.002 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar binnen 315,00€
Het extra uitvoeren van een buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar binnen.

Wandcontactdoos aan de buitengevelF04

F04.000 Spatwaterdichte dubbele WCD op achtergevel of balkon incl. schakelaar 505,00€
Het uitvoeren van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos als opbouw aan de achtergevel
of op het balkon en aangesloten op een schakelaar binnen.
De positie van de schakelaar is conform tekening

F04.001 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos aan achtergevel of balkon 445,00€
Het uitvoeren van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos als opbouw aan de achtergevel
of op het balkon

F04.002 Spatwaterdichte dubbele WCD aan achtergevel of balkon op aparte groep 605,00€
Het uitvoeren van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos als opbouw aan de achtergevel
of op het balkon.
De wandcontactdoos wordt in de meterkast op een aparte groep aangesloten. Deze
wandcontactdoos is te gebruiken voor een apparaat tot maximaal 3,5 Kw.

F04.003 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op het dakterras 810,00€

Het uitvoeren van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos als opbouw op het dakterras.
De spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos wordt op een paaltje gemonteerd.

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 1

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen
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ELEKTRISCHE INSTALLATIEF

Extra wandcontactdoos met randaarde in de meterkastF10

F10.001 Dubbele wandcontactdoos in meterkast als opbouw 146,00€
Van toepassing op alle woningtypes.

Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde zonder
groepsuitbreiding als opbouw in de meterkast.

Prijs per stuk.

Extra dubbele of enkele wandcontactdoos met randaardeF12

F12.001 Extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. 192,00€
Van toepassing op alle woningtypes.

Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde voor
algemeen gebruik

De elektra uitbreiding vindt plaats zonder groepsuitbreiding. De hoogte boven de afwerkvloer is
standaard hoogte. 

In verband met het toegepaste bouwsysteem is deze optie op de gevel beperkt tot niet mogelijk

Prijs per stuk.

F12.002 Dubbele contactdoos uit de vloer met randaarde 383,00€
Van toepassing op alle wointypen 

Het leveren en aanbrengen van een dubbele contactdozen uit de vloer met randaarde voor
algemeen gebruik

De elektra uitbreiding vindt plaats zonder groepsuitbreiding

F12.003 Dubbele contactdoos uit het plafond met randaarde als Opbouw 237,00€
Van toepassing op alle wointypen 

Het leveren en aanbrengen van een dubbele contactdoos aan het plafond met randaarde voor
algemeen gebruik

De elektra uitbreiding vindt plaats ZONDER groepsuitbreiding

De contactdoos wordt als volledig opbouw uitgevoerd.

F12.004 Enkele wandcontactdoos als dubbele wandcontactdoos uitvoeren 46,00€
Van toepassing op alle wointypen 

Het wijzigen van de standaard enkele wandcontactdoos in een dubbele wandcontactdoos met
randaarde.

De elektra uitbreiding vindt plaats zonder groepsuitbreiding

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 2

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen
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ELEKTRISCHE INSTALLATIEF

Exta loze leidingF18

F18.001 Extra loze leiding. 161,00€
Van toepassing op alle woningtypes

Het aanbrengen van een extra loze leiding vanaf de meterkast [zonder groepsuitbreiding] voorzien
van een controledraad. De leiding eindigt in een inbouwdoos afgedekt met een blinde afdekplaat

Prijs per stuk

F18.002 Loze ringleiding 2 punten in dezelfde ruimte. 146,00€
Het aanbrengen van een loze leiding op 2 punten in een zelfde ruimte.

Bedraden loze leidingF20

F20.001 Bedraden standaard of extra gekozen loze leiding met tel-aansluiting. 135,00€
Deze optie is van toepassing op alle woningtypes.

Het bedraden van een loze leiding met telefoonaansluiting
De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een bijbehorende afdekplaat

Prijs per stuk

F20.002 Bedraden standaard of extra gekozen loze leiding met CAI. 169,00€
Deze optie is van toepassing op alle woningtypes.

Het bedraden van een loze leiding met CAI-aansluiting
De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een bijbehorende afdekplaat

Bij een keuze voor 2 of meer bedradingen met CAI adviseren wij u een versterker toe te passen
ter voorkoming van storing in ontvangst

Prijs per stuk.

F20.004 Bedraden standaard of extra gekozen loze leiding met CAT 6 kabel 181,00€
Deze optie is van toepassing op alle woningtypes

Het bedraden van een loze leiding met UTP CAT 6 kabel [internet]
De bedrade leiding wordt afgemonteerd met een bijbehorende afdekplaat

Prijs per stuk

Uitbreiden meterkastF22

F22.001 CAI versterker. 367,00€
Deze optie is van toepassing op alle woningtypes.

Het leveren en aanbrengen van een CAI-versterker in de meterkast. Deze optie is inclusief het
leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos als opbouw in de meterkast.

Bij het kiezen van meer dan 2 bedrade leidingen ten behoeve van CAI adviseren wij een
versterker.

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 3

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen
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ELEKTRISCHE INSTALLATIEF

Uitbreiden meterkastF22

F22.002 Plaatsen extra aardlekschakelaar 250,00€
Deze optie is van toepassing op alle woningtypes

Het leveren een aanbrengen van een extra aardlekschakelaar, indien door uitbreiding het aantal
groepen boven de 8, 12, etc. stuks uitkomt.
Exclusief extra groepen.

Prijs per stuk.

F22.003 Plaatsen extra groep in de meterkast. 92,00€
Deze optie is van toepassing op alle woningtypes.

Het leveren en plaatsen van een extra groep [230V/16A] in de meterkast exclusief de benodigde
leiding en bedrading. Indien de standaard aardlekschakelaar[s] bezet zijn dient ook gekozen te
worden voor een extra aardlekschakelaar. Zie hiervoor optie F22.002.

Prijs per stuk.

Extra lichtpuntF24

F24.001 Extra [plafond]lichtpunt op aparte schakelaar 291,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het leveren en afmonteren van een extra [plafond]lichtpunt op aparte schakelaar

Prijs per stuk

F24.002 Extra [plafond]lichtpunt op bestaande schakelaar 237,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het leveren en afmonteren van een extra [plafond]lichtpunt op bestaande schakelaar

Prijs per stuk.

F24.003 1 stuk wandlichtpunt op een aparte schakelaar 291,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het leveren en afmonteren van 1 stuk wandlichtpunt op een aparte schakelaar

Maatvoering is volgens opgave koper en betreft een circa maat

Prijs per stuk

F24.004 2 stuks wandlichtpunten op een aparte schakelaar 436,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het leveren en afmonteren van 2 stuks wandlichtpunten op een aparte schakelaar

Maatvoering is volgens opgave koper en betreft een circa maat

Prijs per stuk

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 4

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen
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ELEKTRISCHE INSTALLATIEF

Extra lichtpuntF24

F24.005 Extra [plafond]lichtpunt op wisselschakelaar 444,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het leveren en afmonteren van een extra [plafond]lichtpunt op wisselschakelaars [hotelschakeling]

Prijs per stuk.

Wijzigen standaard elektrapuntenF30

F30.001 Verplaatsen plafondlichtpunt[en] 169,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt
[hart]maatvoering is circa 

Prijs per stuk. 

F30.002 Verplaatsen Lichtschakelaar 123,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het verplaatsen van een standaard lichtschakelaar 

Prijs per stuk. 

F30.003 Verplaatsen loze leiding 123,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het verplaatsen van een standaard loze leiding [maatvoering is een circa maat]. 

Prijs per stuk. 

F30.004 Verplaatsen wandcontactdoos 123,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het verplaatsen van een standaard wandcontactdoos [maatvoering is een circa maat]. 

Prijs per stuk. 

F30.005 Verplaatsen rookmelder 123,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het verplaatsen van een standaard rookmelder  [maatvoering is een circa maat]. 
O.v.v. goedkeuring installateur

Prijs per stuk. 

F30.008 Verplaatsen kamerthermostaat 123,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het verplaatsen van de kamerthermostaat  [maatvoering is een circa maat]. 

Prijs per stuk. 

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 5

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen
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ELEKTRISCHE INSTALLATIEF

Wijzigen standaard elektrapuntenF30

F30.009 Verplaatsen CO2 regelaar 123,00€
Van toepassing op alle woningtypen.

Het verplaatsen van de CO2 regelaar [maatvoering is een circa maat]. 

Prijs per stuk. 

F30.010 Verplaatsen videofoon 123,00€
Van toepassing op de appartementen.

Het verplaatsen van de videofoon 

Prijs per stuk. 

Wijzigen schakelmateriaalF32

F32.001 3 voudig raamwerk tbv. 3 stuks schakelaars 115,00€
De schakelaars in een 3-voudig raamwerk uitvoeren

F32.002 3 voudig raamwerk 115,00€
Elektrapunten uitvoeren in een 3-voudig raamwerk

Prijs per stuk

F32.003 5 voudig raamwerk 115,00€
Elektrapunten uitvoeren in een 5-voudig raamwerk

Prijs per stuk

F32.100 Standaard verticale dubbele wcd wijzigen in HORIZONTALE wcd 62,00€
De standaard verticale dubbele wandcontactdoos [wcd] uitvoeren als dubbele HORIZONTALE
wcd

Prijs per stuk

BewegingsmelderF66

F66.001 Bewegingsmelder ipv schakelaar 268,00€
De lichtschakelaar van een ruimte vervangen in een bewegingsmelder in het plafond

DimmerF68

F68.001 Universele Tastdimmer [enkel] ipv standaard schakelaar 177,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het wijzigen van een enkele schakelaar in een [enkele] Universele Tastdimmer

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 6

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen
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ELEKTRISCHE INSTALLATIEF

KabelgootF72

F72.001 Loze mantelbuis 50mm rond in de wand 245,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het uitvoeren van een loze leiding [mantelbuis] van circa 50 mm rond uitwendig [circa 42 mm rond
inwendig] in de wand t.b.v. bijvoorbeeld een HDMI-/CAI kabel etc.

De loze leiding [mantelbuis] is circa 1200 mm lang

Videofone-installatieF76

F76.001 Extra [standaard] videofone installatie 1.255,00€
Extra [standaard] videofone-installatie 

De extra Videofoon is gekoppeld met de standaard Videofooninstallatie 

KruisschakelaarF82

F82.001 Kruisschakeling tbv lichtpunten gang 337,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het uitvoeren van een [extra] kruisschakelaar gekoppeld op de bestaande wissel[hotel]schakelaar
ten behoeve van de/het plafond lichtpunt[en] van de gang/hal

Plafond contactdoosF84

F84.001 Enkele contactdoos in Plafond 176,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het uitvoeren van een enkele plafond contactdoos

Positie is onder voorbehoud van goedkeuring van installateur en aannemer

LOODGIETER INSTALLATIEG

BuitenkraanG04

G04.001 Buitenkraan op terras [Vorstvrij] 673,00€

Het leveren en aanbrengen van een gevelkraan vorstvrij
Vorstvrij door automatische leegloop
[De kraan is beveiligd tegen terugstroming]

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 7

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen
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LOODGIETER INSTALLATIEG

BuitenkraanG04

G04.002 Buitenkraan [vorstvrij] op het dakterras 849,00€
Kadewoning

Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan [vorstvrij] op het dakterras.
De buitenkraan wordt op een paaltje gemonteerd.

Extra of wijzigen MVG22

G22.001 Wijzigen standaard afzuig en inblaasventielen in Vierkant plat. 130,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het wijzigen van alle standaard afzuig-en inblaasventielen van het appartement en of woning in
een design model

-Model Vierkant recht

Materiaal Aluminium voorgelakt in kleur wit

Deze optie is alleen mogelijk voor de gehele woning/ appartement

Prijs per stuk

G22.002 Wijzigen standaard afzuig en inblaasventielen in Vierkant gebogen. 130,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het wijzigen van alle standaard afzuig-en inblaasventielen van het appartement en of woning in
een design model

-Model Vierkant gebogen

Materiaal Aluminium voorgelakt in kleur wit

Deze optie is alleen mogelijk voor de gehele woning/ appartement

Prijs per stuk

G22.003 Wijzigen standaard afzuig en inblaasventielen in Rond enkel 130,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het wijzigen van alle standaard afzuig-en inblaasventielen van het appartement en of woning in
een design model

-Model Rond enkel

Materiaal Aluminium voorgelakt in kleur wit

Deze optie is alleen mogelijk voor de gehele woning/ appartement

Prijs per stuk

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 8

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen
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LOODGIETER INSTALLATIEG

Extra of wijzigen MVG22

G22.004 Wijzigen standaard afzuig en inblaasventielen in Rond dubbel 130,00€
Van toepassing op alle woningtypen

Het wijzigen van alle standaard afzuig-en inblaasventielen van het appartement en of woning in
een design model

-Model Rond dubbel

Materiaal Aluminium voorgelakt in kleur wit

Deze optie is alleen mogelijk voor de gehele woning/ appartement

Prijs per stuk

Prijzen inclusief 21% BTW Datum: 12-1-2019 Blad 9

Deze Koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgelegd.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op de inhoud van deze lijst aan te brengen


