
1e Sluitingsdatum. Ruwbouw.
100.401 775,00Buitenkraan 

Deze optie is alleen mogelijk bij de begane grond en terrasappartementen.

Het leveren en aanbrengen van een verchroomde buitenkraan met slangwartel

en sleutel, afsluitbaar- en aftapbaar. In de meterkast wordt een aftapkraan 

geplaatst zodat de buitenkraan desgewenst kan worden afgesloten 

(afsluitkraan in meterkast). De buitenkraan wordt op circa 65 cm hoogte

aangebracht. De leidingen worden niet geïsoleerd.

Positie op tekening aan te geven.

200.004 1.815,00Badaansluiting (incl. verhogen boilercapaciteit naar 200L)

Betreft bouwnummers 21 t/m 36

Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwateraansluitingen

(afgedopt) ten behoeve van een bad. Deze optie is exclusief sanitaire toestellen

en verplaatsingskosten van de sanitaire toestellen. U kunt hiervoor

een keuze maken bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom.

Indien u een badaansluiting kiest moet de boiler vergroot worden. 

Deze optie is inclusief het verhogen van de boilercapaciteit van 150 liter naar

200 liter. 

200.005 3.325,00Badaansluiting (incl. verhogen boilercapaciteit naar 240L)

Betreft bouwnummers 21 t/m 33

Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwateraansluitingen (afgedopt)

ten behoeve van een bad. Deze optie is exclusief sanitaire toestellen en 

verplaatsingskosten sanitaire toestellen. U kunt hiervoor een keuze maken 

bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom. 
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Indien u een badaansluiting kiest moet de boiler vergroot worden. 

Deze optie is inclusief het verhogen van de boilercapaciteit van 150 liter

naar 240 liter. 

200.006 2.285,00Badaansluiting (incl. verhogen boilercapaciteit naar 240L)

Betreft bouwnummers 34 t/m 36

Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwateraansluitingen (afgedopt)

ten behoeve van een bad. Deze optie is exclusief sanitaire toestellen en 

verplaatsingskosten sanitaire toestellen. U kunt hiervoor een keuze maken 

bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom. 

Indien u een badaansluiting kiest moet de boiler vergroot worden. 

Deze optie is inclusief het verhogen van de boilercapaciteit van 150 liter

naar 240 liter. 

200.007 1.795,00Badaansluiting (incl. verhogen boilercapaciteit naar 240L)

Betreft bouwnummers 37

Het realiseren van een afvoer en koud-/warmwateraansluitingen (afgedopt)

ten behoeve van een bad. Deze optie is exclusief sanitaire toestellen en 

verplaatsingskosten sanitaire toestellen. U kunt hiervoor een keuze maken 

bij de voor dit project gekozen sanitairshowroom. 

Indien u een badaansluiting kiest moet de boiler vergroot worden. 

Deze optie is inclusief het verhogen van de boilercapaciteit van 200 liter

naar 240 liter. 

210.008 1.250,00Vergroten boilervat naar 200 liter 

Betreft bouwnummer 21 t/m 36
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De capaciteit van het boilervat van de warmtepomp verhogen

van 150 liter naar 200 liter.

Let op! Bij deze wijziging kan het energielabel wijzigen.

Het energieverbruik zal toenemen bij toepassing van deze

optie.

210.009 2.765,00Vergroten boilervat naar 240 liter

Betreft bouwnummer 21 t/m 33

De capaciteit van het boilervat van de warmtepomp verhogen

van 150 liter naar 240 liter.

Let op! Bij deze wijziging kan het energielabel wijzigen.

Het energieverbruik zal toenemen bij toepassing van deze

optie.

210.010 1.725,00Vergroten boilervat naar 240 liter

Betreft bouwnummer 34 t/m 36

De capaciteit van het boilervat van de warmtepomp verhogen

van 150 liter naar 240 liter.

Let op! Bij deze wijziging kan het energielabel wijzigen.

Het energieverbruik zal toenemen bij toepassing van deze

optie.

210.011 1.250,00Vergroten boilervat naar 240 liter

Betreft bouwnummer 37

STANDAARD OPTIELIJST Pagina 3

Zuidplaspolderweg 3

Postbus 2

Project
Woningmodel

2840 AA Moordrecht

2841 DC Moordrecht

12208, 38 won. Boss locatie Mahler Vastgoed - C a/d IJ
APPARTEMENTEN, 17 Appartementen bnr. 21 t/m 37

Bouwnummer:

Naam koper :

............................................(zelf in te vullen)

............................................(zelf in te vullen)

Optie
Verkoopprijs 

incl. BTWOmschrijving Keuze TotaalAantal

BOUWBEDRIJF FRANS VINK EN ZONEN B.V.

Tel. 0182-373044 www.vinkbedrijven.nl

Datum 26 april 2022



De capaciteit van het boilervat van de warmtepomp verhogen

van 200 liter naar 240 liter.

Let op! Bij deze wijziging kan het energielabel wijzigen.

Het energieverbruik zal toenemen bij toepassing van deze

optie.

300.000 WIJZIGINGEN PLAFOND

300.100 175,00Verplaatsen plafondlichtpunt

Het verplaatsen van een bestaand plafondlichtpunt.

Plaats op tekening aan te geven incl. circa maatvoering.

Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn.

Indien een plafondlichtpunt op een vloernaad uitkomt of in de weg

zit ten opzichte van installaties, dan kan de positie afwijken.  

Prijs per stuk.

300.101 285,00Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

Een extra plafondlichtpunt uitvoeren op een bestaande

lichtschakelaar. Positie aangeven op tekening.

Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn.

Indien een plafondlichtpunt op een vloernaad uitkomt of in de weg

zit ten opzichte van installaties, dan kan de positie afwijken.  

Prijs per stuk.

300.102 425,00Extra plafondlichtpunt + schakelaar

Het uitvoeren van een extra plafondlichtpunt op een
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aparte lichtschakelaar. Positie op tekening aan te geven.

Wij merken op dat aangegeven posities circa posities zijn.

Indien een plafondlichtpunt op een vloernaad uitkomt of in de weg

zit ten opzichte van installaties, dan kan de positie afwijken.  

Prijs per stuk.

600.000 BINNENDEUREN

600.002 80,00Veranderen draairichting binnendeur

Het veranderen van een draairichting van een binnendeur

exclusief het verplaatsen van een lichtschakelaar.

Op tekening wijziging aangeven.
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2e Sluitingsdatum. Afbouw
700.000 KEUKEN

700.001 Standaard keukenaansluitpunten

Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie

aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken.

Onder het standaard keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht.

700.002 Keukenaansluitpunten volgens tekening projectshowroom

Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom, zullen zij een

offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken.

Op deze offerte worden geen kosten gerekend voor het verplaatsen van 

de standaard aanwezige elektra aansluitingen. Alleen extra elektra-

aansluitingen, extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk en

aanpassing van de vloerverwarming worden in rekening gebracht.

De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling.

Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen

en de getekende offerte voor het aanpassen van het gewijzigde

keukenleidingwerk.

Het is niet mogelijk om de ventilate-afzuigventielen in het plafond te

verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op de verkooptekening.

De exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald.

Deze punten zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om een afzuigkap 

op aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap 

als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden 

uitgevoerd.

De keuken zal voor / na* oplevering worden geplaatst.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen

projectshowroom ............................................ d.d................
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700.003 Keukenaansluitingen aanpassen volgens tekening derden

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectshowroom

wordt gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen 

keukenleverancier dienen wij voor de gestelde sluitingsdatum te ontvangen,

zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk

kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen 

van de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen,

extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk en het aanpassen van de

vloerverwarming.

Voor deze optie worden verwerkings (coördinatie) kosten in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om de ventilatie-afzuigventielen in het plafond te

te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte

positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze 

afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap

op aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een recirculatie-

kap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden

uitgevoerd. De keuken zal NA oplevering geplaatst worden.

U stemt zelf het inmeetmoment en plaatsing van de keuken af met uw leverancier.

Het aanpassen van de keukeninstallatie volgens keukentekeningen ................

d.d. ..................

700.005 -2.800,00De standaard projectkeuken laten vervallen

Betreft bouwnummers 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

De koud- en warmwateraansluitingen en de rioleringsleiding worden

op de standaardplaats afgedopt. U dient na oplevering van de woning

zelf zorg te dragen voor het aanbrengen van een keukeninrichting incl.

het aansluiten van water-, riolering- en elektraleidingen.

Op deze optie  is de 'Beperkte Garantie- en waarborgregeling'

van Woningborg van toepassing.
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900.000 ELEKTRA

900.001 180,00Extra enkele wandcontactdoos

Het leveren en plaatsen van een enkele wandcontactdoos.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd

 opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.002 245,00Extra dubbele wandcontactdoos

Het leveren en plaatsen van een dubbele wandcontactdoos.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt wcd

 opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.007 80,00Verplaatsen wandcontactdoos

Verplaatsen van een wandcontactdoos naar een

op tekening aangegeven plaats.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden

wordt wcd opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.008 80,00Verplaatsen lichtschakelaar

Het verplaatsen van een lichtschakelaar naar

een op tekening aangegeven plaats.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden
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wordt de schakelaar opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk. Op tekening aan te geven.

900.009 173,00Wisselschakelaar

Een bestaand plafondlichtpunt voorzien van een wissel-

schakelaar b.v. op de slaapkamer.

Prijs per stuk.  Op tekening aan te geven.

900.020 375,00Elektrapunt condensdroger

Nabij de opstelplaats van de wasmachine ten behoeve van een wasdroger een

geaarde wandcontactdoos aanbrengen. Deze wordt aangesloten op een aparte 

groep in de meterkast. (Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt de 

wandcontactdoos opbouw uitgevoerd). 

900.050 395,00Extra wandlichtpunt + schakelaar

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt + schakelaar.

Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70 mm).

Het wandlichtpunt wordt op ca. 1800 mm boven de vloer

aangebracht, afwijkende hoogtes op tekening aan te geven.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt dit

 opbouw uitgevoerd).

Positie op tekening aan te geven.

Prijs per stuk.

900.051 205,00Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar
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Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt  geschakeld op een

bestaande schakelaar. Het wandlichtpunt wordt op ca. 1800mm

boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes op tekening aan

te geven. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø70mm)

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt dit

 opbouw uitgevoerd).

Positie op tekening aan te geven.

Prijs per stuk.

900.055 110,00Wisselschakelaar

Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande

wand-/ of plafondlichtpunt ook op een andere positie is te bedienen.

Op tekening aan te geven. Prijs is per stuk.

900.100 165,00Extra loze leiding

Het aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast

naar een op tekening aan te geven plaats. De leiding eindigt

in een inbouwdoos, voorzien van een controledraad. Deze

leidingen kunnen na bedrading benut worden voor een extra

elektra-, telefoon-, televisie- of internetaansluiting.

Leiding wordt alleen geplaatst in gips-/kalkzandsteenwand.

anders opbouw.

Prijs per stuk

900.217 355,00Data-aansluiting enkel afgemonteerd UTP-Cat 6

Het plaatsen van een enkel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, 

vanaf meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.
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In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig,

dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting 

zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn

van een UTP stekker.

Kan worden toegepast voor televisie-, internetaansluiting.

Prijs per stuk.

900.218 425,00Data-aansluiting dubbel afgemonteerd UTP-Cat 6

Het plaatsen van een dubbel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, 

vanaf meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.

In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig,

dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting 

zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn

van een UTP stekker.

Kan worden toegepast voor:

Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.

Prijs per stuk.

900.219 230,00Bedraden loze leiding Data enkel afgemonteerd UTP-Cat 6

Het bedraden van een van een loze leiding als een 

enkel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, 

vanaf de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.

In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig,

dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting 

zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn
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van een UTP stekker.

Kan worden toegepast voor:

Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.

Prijs per stuk.

900.220 300,00Bedraden loze leiding Data dubbel afgemonteerd UTP-Cat 6

Het bedraden van een van een loze leiding als een 

dubbel afgemonteerde data-aansluiting, UTP Cat 6, 

vanaf de meterkast naar een op tekening aan te geven plaats.

In de meterkast is standaard geen aansluiting aanwezig,

dit dient de koper na oplevering zelf aan te vragen. De data-aansluiting 

zal niet in de meterkast worden aangesloten maar zal wel voorzien zijn

van een UTP stekker.

Kan worden toegepast voor:

Telefoon, televisie en/of internet aansluiting.

Prijs per stuk.

900.310 80,00Verplaatsen loze leiding

Het verplaatsen van een loze leiding naar een op

tekening aan te geven plaats.

(Ter plaatse van houtskelet- en betonwanden wordt de

aansluiting opbouw uitgevoerd).

Prijs per stuk

900.800 495,00Dubbele wandcontactdoos buiten
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Het leveren en plaatsen van een enkele spatwaterdichte

wandcontactdoos op de buitengevel.

Op tekening aan te geven waar te plaatsen.

Prijs per stuk

900.805 455,00Extra buitenwandlichtpunt + schakelaar

Het realiseren van een buitenwandlichtpunt op de gevel

incl. lichtschakelaar in bijv.  de woonkamer.

Plaats op tekening aan te geven.

Prijs per stuk

900.806 248,00Extra buitenwandlichtpunt  op bestaande schakelaar

Het realiseren van een buitenwandlichtpunt op de gevel

op een bestaande lichtschakelaar.

Het buitenwandlichtpunt wordt uitgevoerd op ca. 2100 mm hoogte.

Deze optie is exclusief armartuur.

Positie op tekening aan te geven.

900.814 235,00Bedrade leiding t.b.v. zonwering/ rolluik

Bedrade leiding van centraaldoos naar buitengevel t.b.v. zonwering

(uitvalscherm of knikarm) of rolluiken (informeer over de positie

bij uw rolluikenspecialist).

Uitvoering bedrading op gevelmetselwerk ca. 15 cm naast en 15 cm boven kozijn.

Bij deze optie wordt van een draadloze bediening uitgegaan.

Positie op tekening aan te geven.
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800.000 SANITAIR & TEGELWERK

800.001 Standaard badkamer en toilet(ten)

De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk

zoals omschreven in de Technische omschrijving en op de verkooptekening.

800.002 Sanitair badkamer en/of toilet(ten) volgens offerte projectshowroom

In de badkamer en de toiletruimte(n) wordt het sanitair aangebracht volgens

offerte van de projectshowroom van d.d.  .................. met bijbehorende 

tekeningen d.d. ..........

Het wijzigen en/of extra plafondlichtpunten worden alleen vòòr de sluitingsdatum

van de ruwbouwfase aangeboden. Het wijzigen van ventilatieventielen in het 

plafond worden niet aangeboden.

800.003 Tegelwerk badkamer en/of toilet(ten) volgens offerte 
projectshowroom 
In de badkamer en toiletruimt(en) wordt het tegelwerk

aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom

van d.d. ....................en bijbehorende tekeningen van d.d...............
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