
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2^1-Kap woningen 

bnrs. 38 t/m 49  
 

Optiepakketlijst 

20 januari 2017 



 

  
 

31 woningen Dorp Poeldijk fase 3B   

bnr's 38 t/m 49   

PRIJZEN  ALLE BEDRAGEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW.  

HANDLEIDING  

:  

:  

Koper 1:   

Telefoonnummer privé  

Telefoonnummer zaak  

E-mailadres  

/ 06-  :  

:  

:  

:  

Koper 2:   

Telefoonnummer privé  

Telefoonnummer zaak  

E-mailadres  

/ 06-  :  

:  

:  

:  

Bouwnummer  

Naam koper 1  

Naam koper 2  

Huidige adres  

(mocht u tussentijds verhuizen, breng ons dan op de hoogte!)  

Postcode en plaats  

Wij verzoeken uw afwerkingskeuze kenbaar te maken door het hokje voor het betreffende 

onderdeel aan te kruisen. Indien u geen gebruik maakt van de aangeboden opties, dient u optie 

999 aan te kruisen. 

In verband met automatische verwerking worden geplaatste opmerkingen, vragen, 

doorhalingen, of iets dergelijks niet gesignaleerd en derhalve niet behandeld. 

 

Na bovengenoemde sluitingsdatum kunnen wij geen wijzigingen/aanvullingen op deze lijst meer 

in behandeling nemen voor de hierin genoemde meerprijzen. 

Voor het annuleren van door u in opdracht gegeven meer- en minderwerk brengen wij u 

minimaal  € 100,00 administratiekosten in rekening. Indien voor uw in opdracht gegeven 

optie(s) reeds werkzaamheden c.q. bestellingen zijn verricht, is annuleren niet meer mogelijk.  
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Het laten vervallen van het plafondspuitwerk op de gehele begane grond, waarbij 

eventuele beschadigingen niet zullen worden bijgewerkt.  

Het laten vervallen van het plafondspuitwerk op de gehele 1e verdieping, waarbij 

eventuele beschadigingen niet zullen worden bijgewerkt.  

Het leveren en aanbrengen van een douchedorpel in de kleur Marmer Beige: 

 

lengte 90cm    : € 30,= 

lengte 2x90cm: € 60,= 

  

 
31 woningen Dorp Poeldijk fase 3B   

bnr's 38 t/m 49   

SPUIT EN/OF SAUSWERK   51   

51-10  -€  Vervallen plafondspuitwerk beganegrond  

51-12  -€  Vervallen plafondspuitwerk 1e verdieping  

VENSTERBANKEN   58   

58-02  30,00 €  Dorpel badruimte in kleur beige   
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met 4x dicht paneel 

met 4x helder, blank, gelaagd glas 

met 4x mat, gelaagd glas 

met 1x helder, gelaagd glas en 3x dicht paneel 

met 3x dichte panelen 

met 3x helder, gelaagd glas 

met 3x mat, gelaagd glas 

4x ingefreesde rechthoeken (conform type L-10 t/m L-13) 

3x ingefreesde rechthoeken (conform type L71 en L72) 

2x vertikaal ingefreesde lijnen 

4x horizontaal ingefreesde lijnen 

voor 9 deuren en een sleutelrozet voor de meterkastdeur, uitgevoerd in aluminium 

voor 9 deuren en een sleutelrozet voor de meterkastdeur, uitgevoerd in RVS. 

voor 9 deuren en een sleutelrozet voor de meterkastdeur, uitgevoerd in aluminium.

voor 9 deuren en een sleutelrozet voor de meterkastdeur, uitgevoerd in RVS. 

voor 9 deuren en een sleutelrozet voor de meterkastdeur, uitgevoerd in aluminium.

voor 9 deuren en een sleutelrozet voor de meterkastdeur, uitgevoerd in RVS. 

  

 
31 woningen Dorp Poeldijk fase 3B   

bnr's 38 t/m 49   

BINNENDEUREN EN KOZIJNEN   64   

64-02  290,00 €  Binnendeur: type L-10   

64-04  290,00 €  Binnendeur: type L-11   

64-06  355,00 €  Binnendeur: type L-12   

64-08  290,00 €  Binnendeur: type L-13   

64-14  290,00 €  Binnendeur: type L-70   

64-16  355,00 €  Binnendeur: type L-71   

64-18  355,00 €  Binnendeur: type L-72   

64-19  190,00 €  Binnendeur: type G-1   

64-20  190,00 €  Binnendeur: type G-7   

64-22  190,00 €  Binnendeur: type G-25   

64-24  190,00 €  Binnendeur: type G-41   

64-34  292,50 €  Binnendeurbeslag: Hoppe Marseille   

64-36  460,00 €  Binnendeurbeslag: Hoppe Marseille RVS  

64-38  292,50 €  Binnendeurbeslag: Hoppe Stockholm   

64-40  460,00 €  Binnendeurbeslag: Hoppe Stockholm RVS  

64-42  292,50 €  Binnendeurbeslag:  Hoppe Vitoria   

64-46  460,00 €  Binnendeurbeslag:  Hoppe Amsterdam RVS   
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De wand boven de metalen binnenkozijnen (4 stuks) doorzetten, waarbij deze 

zonder glaspaneel wordt uitgevoerd. In de wand wordt hiervoor een latei boven het 

kozijn opgenomen. Boven of in de meterkastdeur wordt een ventilatievoorziening 

aangebracht conform de eis van nutsbedrijven. 

 

N.B.: 

Zettingsscheuren in de wand kunnen wij hierbij niet uitsluiten.  

De wand boven de metalen binnenkozijnen (5 stuks) doorzetten, waarbij deze 

zonder glaspaneel wordt uitgevoerd. In de wand wordt hiervoor een latei boven het 

kozijn opgenomen.  

 

N.B.: 

Zettingsscheuren in de wand kunnen wij hierbij niet uitsluiten.  
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BINNENWANDEN   65   

65-10  240,00 €  Bovenlichten vervallen begane grond   

65-12  300,00 €  Bovenlichten vervallen 1e verdieping   
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Het laten vervallen van het sanitair, vloer- en wandtegelwerk in de toiletruimte, 

waarbij de installatie op 10 cm boven de vloer wordt afgedopt. Het 

plafondspuitwerk wordt wel aangebracht.  

inclusief softclose toiletzitting, drukknop wit en het integelen van het reservoir. 

inclusief softclose toiletzitting, drukknop wit en het integelen van het reservoir 

waarbij een wit, kunststof hoekprofiel wordt toegepast.  

Hoogte wandcloset aanbrengen op ca. 43cm (vanaf de bovenkant vloer tot 

bovenkant closetpot - exclusief closetbril). Indien anders gewenst, kunt u dit aan 

ons doorgeven.  

Standaard chromen sifon met muurbuis bij het fontein. 

De standaard chromen sifon bij het fontein vervangen door een design 

plugbekersifon. 

inclusief softclose toiletzitting, drukknop wit en het integelen van het reservoir 

waarbij een wit, kunststof hoekprofiel wordt toegepast. 

inclusief softclose toiletzitting, drukknop wit en het integelen van het reservoir 

waarbij een wit, kunststof hoekprofiel wordt toegepast. 

Hoogte wandcloset aanbrengen op ca. 43cm (vanaf de bovenkant vloer tot 

bovenkant closetpot - exclusief closetbril). Indien anders gewenst, kunt u dit aan 

ons doorgeven.  
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SANITAIR   85   

85-000  -€  Toiletruimte begane grond sanitair:   

85-001  -570,00 €  Toiletruimte: casco (wandcloset)   

85-004  -€  O'Novo wandcloset - standaard   

85-006  185,00 €  Subway 2.0 wandcloset, wit   

85-009  75,00 €  Drukknop wandcloset in mat chrome kleur  

85-010  -€  Hoogte wandcloset   

85-012  -€  O'Novo fontein   

85-014  155,00 €  Subway 2.0 hoekfontein   

85-016  80,00 €  Subway 2.0 fontein   

85-020E  -€  Chromen plugbekersifon muurbuis   

85-022E  260,00 €  Viega sifonset Eleganta   

85-030  -€  Grohe fonteinkraan Costa L   

85-032  70,00 €  Grohe fonteinkraan Universal C uitloop  

85-034  115,00 €  Grohe fonteinkraan Concetto   

85-036  20,00 €  Grohe fonteinkraan Costa S   

85-050  -€  Toiletruimte 1e verdieping sanitair:   

85-052  -€  O'Novo wandcloset, standaard   

85-058  185,00 €  Subway 2.0 wandcloset, wit   

85-060  75,00 €  Drukknop wandcloset in mat chrome kleur  

85-062  -€  Hoogte wandcloset   

85-064  -€  O'Novo fontein   
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Het laten vervallen van het sanitair (wandclosetcombinatie met inbouwreservoir en 

fontein), vloer- en wandtegelwerk in de toiletruimte op de 1e verdieping, waarbij de 

installatie op ca. 10 cm boven de vloer wordt afgedopt. Het plafondspuitwerk wordt 

wel aangebracht. 

Het laten vervallen van het sanitair (wastafels, Grohe Euroeco wastafelkraan, 

douchekraan, badkraan, bad en radiator), tegelwerk in de badruimte, waarbij de 

installatie op de leidingkoker wordt afgedopt. Uitgezonderd de radiator deze zal op 

de standaard positie worden afgedopt. Het plafondspuitwerk wordt wel 

aangebracht. De dekvloer komt te vervallen.  

Op deze optie zijn de gelimiteerde garantievoorwaarden van toepassing.  

betreft 2 stuks. 

Het laten vervallen van de standaard wastafelcombinaties (wastafel, kraan, 

planchet, spiegel en sifon); leidingen afgedopt.  

betreft 2 stuks. 

betreft 2 stuks. 

Het laten vervallen van de planchets en spiegels in de badkamer. 

betreft 2 stuks. 

Subway meubel Glossy Grey, inclusief Subway 2.0 meubel wit 80x47cm Wit C+. 

Er wordt een standaard kraan geleverd.  

Subway meubel Glossy Grey, inclusief Subway 2.0 meubel wit 100x47cm Wit C+. 

Er wordt een standaard kraan geleverd.  

Het leveren en aanbrengen van een spiegelkast, dit is inclusief het verplaatsen van 

het wandlichtpunt op circa 1800mm + vloer, zodat het aansluitpunt achter de 

spiegelkast komt.  

Tevens wordt de wandcontactdoos in de spiegelkast aangesloten op een aparte 

(niet geschakelde) voeding.  
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85-065  80,00 €  Subway 2.0 fontein   

85-068  -570,00 €  Toiletruimte 1e verdieping: casco   

85-070  -€  Badruimte sanitair:   

85-071  -1.470,00 €  Badruimte: casco   

85-090  -€  O'Novo wastafel -  standaard   

85-092  260,00 €  Subway 2.0 Square wastafel   

85-100  -330,00 €  Vervallen wastafelcombinaties O'Novo  

85-102  150,00 €  V&B Omnia keramische planchet, 60cm  

85-103  -€  Spiegel (40x60cm) vertikaal geplaatst  

85-104  -90,00 €  Planchets en spiegels badkamer vervallen  

85-105  -€  Glazen planchet, 60cm   

85-108E  1.580,00 €  Wastafelmeubel - 80cm breed   

85-110E  2.050,00 €  Wastafelmeubel - 100cm breed   

85-114  1.310,00 €  Spiegelkast Reflection 3 deurs/80cm br.  

85-116  2.050,00 €  Spiegelkast Reflection 3 deurs/100cm br.  
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Het leveren en aanbrengen van een spiegelkast, dit is inclusief het verplaatsen van 

het wandlichtpunt op circa 1800mm + vloer, zodat het aansluitpunt achter de 

spiegelkast komt.  

Tevens wordt de wandcontactdoos in de spiegelkast aangesloten op een aparte 

(niet geschakelde) voeding.  

N.B. deze optie is per stuk. 

voorzien van waste inrichting.  

 

N.B. deze optie is per stuk. 

voorzien van waste inrichting.  

 

N.B. deze optie is per stuk. 

Thermostatische kraan Grohterm 1000 met Tempesta glijstangcombinatie. 

douchesysteem raindance inclusief thermostaatkraan. 

Novellini Young douchedeur (870-910mmx2000mm), inclusief aanslagprofiel voor 

bevestiging in combinatie met een bouwkundige douchewand (opties 90-70, 90-72 

of 90-74). De deur wordt geplaatst op een kunststeen dorpel, kleur antraciet. Indien 

gekozen wordt voor een lichtere vloertegel adviseren wij u een lichtere dorpel 

(beige) te kiezen, zie optie 58-02. 

Novellini Young douchedeur (890-910mmx2000mm); de deur wordt geplaatst op 

een kunststeen dorpel, in de kleur antraciet. Indien gekozen wordt voor een lichtere 

vloertegel adviseren wij u een lichtere kleur dorpel (beige) te kiezen, zie optie 58-02.  

En kan alleen gemonteerd worden in combinatie met de glazen douchewand.  

Novellini Young douchewand (890-910mmx2000mm); de wand wordt geplaatst op 

een kunststeen dorpel in de kleur antraciet. Indien gekozen wordt voor een lichtere 

vloertegel adviseren wij u een lichtere dorpel te kiezen, zie optie 58-02. 

Novellini Young douchedeur (990-1010mmx2000mm); de deur wordt geplaatst op 

een kunststeen dorpel, in de kleur antractiet of de kleur Marmer Beige (€ 30,=) 

indien gekozen wordt voor een lichtere vloertegel. En kan alleen gemonteerd worden 

in combinatie met de glazen douchewand.  
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Spiegelkast Reflection 3 deurs/100cm br.  

85-120  -€  Grohe wastafelkraan Euroeco standaard  

85-122  30,00 €  Grohe wastafelkraan Eurosmart (ketting)  

85-124  75,00 €  Grohe wastafelkraan Comfort Concetto  

85-126  45,00 €  Grohe wastafelkraan Eurosm. Cosmopolitan  

85-144  -€  Grohe douchethermostaat kraan   

85-146  315,00 €  Grohe Euphoria douchesysteem   

85-156  725,00 €  Glazen douchedeur   

85-158  620,00 €  Glazen douchedeur   

85-160  595,00 €  Glazen douchewand   

85-164  660,00 €  Glazen douchedeur   

85-166  630,00 €  Glazen douchewand   
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Novellini Young douchewand (990-1010mmx2000mm); de wand wordt geplaatst 

op een kunststeen dorpel in de kleur antraciet. Indien gekozen wordt voor een 

lichtere vloertegel adviseren wij u een lichtere dorpel te kiezen; dit geeft een 

meerprijs van € 60,=. 

De standaard doucheput wordt vervangen door een douchegoot afvoer van ca. 70 

x 10 cm.  

De optie is incl. de benodigde bouwkundige voorzieningen bestaande uit het verdikt 

uitvoeren van de afwerkvloer of het aanbrengen van een leidingsleuf in de ruwe 

betonnen vloer. Ter plaatse van het afschot zal éénzijdig een kunststeen dorpel van 

5 cm breed worden geplaatst. 

inclusief badset Tempesta Mono. 

inclusief badset Euphoria Mono. 
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Glazen douchewand   

85-170  -€  Doucheplug afvoer - standaard   

85-172  995,00 €  Douchegoot afvoer   

85-194  50,00 €  Grohe badkraan Eurosmart   

85-196  215,00 €  Grohe Cosmo 1000 thermostaat badkraan  
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Algemeen: 

Coderingen tegelwerk eindigent op .0 zijn van toepassing op het tegelwerk ter 

plaatse van de beganegrond.   

Coderingen tegelwerk eindigent op .1 zijn van toepassing op het tegelwerk ter 

plaatse van de 1e verdieping.  

Het leveren en aanbrengen van standaard  wandtegelwerk, niet strokend 

uitgevoerd, staand verwerkt met witte voegkleur: 

 

O RAKO Color One WAAG6000 (wit glanzend)  

O RAKO Color One WAAG6104 (wit mat)  

O RAKO Color One WAAG6007 (licht beige) 

O RAKO Color One WAAG6011 (donkergrijs) 

O RAKO Color One WAAG6012 (lichtgrijs)  

Het leveren en aanbrengen van standaard  wandtegelwerk, niet strokend 

uitgevoerd, staand verwerkt met witte voegkleur: 

 

O RAKO Color One WAAG6000 (wit glanzend)  

O RAKO Color One WAAG6104 (wit mat)  

O RAKO Color One WAAG6007 (licht beige) 

O RAKO Color One WAAG6011 (donkergrijs) 

O RAKO Color One WAAG6012 (lichtgrijs)  

Het leveren en aanbrengen van wandtegelwerk, niet strokend uitgevoerd, liggend 

verwerkt met witte voegkleur: 

 

O RAKO Concept WAAKB000 wit glanzend 

O RAKO Concept WAAKB104 wit mat 

O RAKO Concept WAAKB007 licht beige 

O RAKO Concept WAAKB011 donker grijs 

O RAKO Concept WAAKB012 licht grijs 

Het leveren en aanbrengen van wandtegelwerk, niet strokend uitgevoerd, liggend 

verwerkt met witte voegkleur: 

 

O RAKO Concept WAAKB000 wit glanzend 

O RAKO Concept WAAKB104 wit mat 

O RAKO Concept WAAKB007 licht beige 

O RAKO Concept WAAKB011 donker grijs 

O RAKO Concept WAAKB012 licht grijs 
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TEGELWERK   90   

90-00  -€  Tegelwerk   

90-02.0  -€  Toilet wandtegels 20x25cm (standaard)  

90-02.1  -€  Toilet wandtegels 20x25cm (standaard)  

90-04.0  160,00 €  Toilet wandtegels 25x33cm  (pakket 1)  

90-04.1  160,00 €  Toilet wandtegels 25x33cm  (pakket 1)  

90-06.0  375,00 €  Toilet wandtegels 60x30cm (pakket 2)  
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Het leveren en aanbrengen van wandtegelwerk, niet strokend uitgevoerd, liggend 

verwerkt met witte voegkleur: 

 

O Grespania Finlandia Fi407 Blanco, wit glanzend 

O Grespania Siberia Si407 Blanco, wit mat 

 

N.B.: 

Er moet worden aangegeven of de wandtegels gecentreerd moeten worden 

aangebracht (met aan beide zijden 2 snijtegels) óf één snijtegel. 

Het leveren en aanbrengen van wandtegelwerk, niet strokend uitgevoerd, liggend 

verwerkt met witte voegkleur: 

 

O Grespania Finlandia Fi407 Blanco, wit glanzend 

O Grespania Siberia Si407 Blanco, wit mat 

 

N.B.: 

Er moet worden aangegeven of de wandtegels gecentreerd moeten worden 

aangebracht (met aan beide zijden 2 snijtegels) óf één snijtegel. 

Het leveren en aanbrengen van standaard vloertegelwerk, niet strokend uitgevoerd, 

recht gelegd met grijze voegkleur: 

 

Pavigres (20x20cm), antraciet 

Het leveren en aanbrengen van standaard vloertegelwerk, niet strokend uitgevoerd, 

recht gelegd met grijze voegkleur: 

 

Pavigres (20x20cm), antraciet 

Het leveren en aanbrengen van vloertegelwerk 33x33cm, niet strokend uitgevoerd, 

recht gelegd met grijze voegkleur: 

 

O RAKO Unistone DAR3B609 wit (33x33cm) 

O RAKO Unistone DAR3B610 beige (33x33cm) 

O RAKO Unistone DAR3B611 grijs (33x33cm) 

O RAKO Unistone DAR3B613 zwart (33x33cm) 

Het leveren en aanbrengen van vloertegelwerk 33x33cm, niet strokend uitgevoerd, 

recht gelegd met grijze voegkleur: 

 

O RAKO Unistone DAR3B609 wit (33x33cm) 

O RAKO Unistone DAR3B610 beige (33x33cm) 

O RAKO Unistone DAR3B611 grijs (33x33cm) 

O RAKO Unistone DAR3B613 zwart (33x33cm) 

Het reservoir van het wandcloset in de toiletruimte integelen met wandtegels. 

Het reservoir van het wandcloset in de toiletruimte integelen met wandtegels. 

  

 
31 woningen Dorp Poeldijk fase 3B   

bnr's 38 t/m 49   

Toilet wandtegels 60x30cm (pakket 2)  

90-06.1  375,00 €  Toilet wandtegels 60x30cm (pakket 2)  

90-18.0  -€  Toilet vloertegels 20x20cm   

90-18.1  -€  Toilet vloertegels 20x20cm   

90-22.0  50,00 €  Toilet vloertegels 33x33cm (pakket 1)  

90-22.1  50,00 €  Toilet vloertegels 33x33cm (pakket 1)  

90-24.0  -€  Integelen reservoir met wandtegels   

90-24.1  -€  Integelen reservoir met wandtegels   
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Integelen van het reservoir van het wandcloset in de toiletruimte met vloertegels. 

Integelen van het reservoir van het wandcloset in de toiletruimte met vloertegels. 

Het afwerken van het ingetegelde reservoir van het wandcloset in de toiletruimte 

met een wit, kunststof hoekprofiel. 

Het afwerken van het ingetegelde reservoir van het wandcloset in de toiletruimte 

met een wit, kunststof hoekprofiel. 

Het afwerken van het ingetegelde reservoir van het wandcloset in de toiletruimte 

met een rvs, mat, hoekprofiel. 

Het afwerken van het ingetegelde reservoir van het wandcloset in de toiletruimte 

met een rvs, mat, hoekprofiel. 

Het leveren en aanbrengen van standaard  tegelwerk, niet strokend uitgevoerd, 

staand verwerkt met witte voegkleur: 

 

O RAKO Color One WAAG6000 (wit glanzend)  

O RAKO Color One WAAG6104 (wit mat)  

O RAKO Color One WAAG6007 (licht beige) 

O RAKO Color One WAAG6011 (donkergrijs) 

O RAKO Color One WAAG6012 (lichtgrijs)  

Het leveren en aanbrengen van wandtegelwerk, niet strokend uitgevoerd, liggend 

verwerkt met witte voegkleur: 

 

O RAKO Concept WAAKB000 wit glanzend 

O RAKO Concept WAAKB104 wit mat 

O RAKO Concept WAAKB007 beige 

O RAKO Concept WAAKB011 donker grijs 

O RAKO Concept WAAKB012 licht grijs 

Het leveren en aanbrengen van wandtegelwerk, niet strokend uitgevoerd, liggend 

verwerkt met witte voegkleur: 

 

O Grespania Finlandia Fi407 Blanco, wit glanzend 

O Grespania Siberia Si407 Blanco, wit mat 

Het leveren en aanbrengen van standaard vloertegelwerk, niet strokend uitgevoerd, 

recht gelegd met grijze voegkleur: 

 

O Pavigres (20x20 cm), antraciet 
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90-26.0  55,00 €  Integelen reservoir met vloertegels   

90-26.1  55,00 €  Integelen reservoir met vloertegels   

90-28.0  -€  Wit, kunststof hoekprofiel   

90-28.1  -€  Wit, kunststof hoekprofiel   

90-30.0  25,00 €  Rvs, mat, hoekprofiel   

90-30.1  25,00 €  Rvs, mat, hoekprofiel   

90-32.1  -€  Badruimte wandtegels 20x25cm (standaard)  

90-34.1  320,00 €  Badruimte wandtegels 25x33cm (pakket 1)  

90-36.1  495,00 €  Badruimte wandtegels 60x30cm (pakket 2)  

90-44.1  -€  Badruimte vloertegels 20x20cm   

90-48.1  250,00 €  Badruimte vloertegels 33x33cm (pakket 1)  
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Het leveren en aanbrengen van vloertegelwerk 33x33cm, niet strokend uitgevoerd, 

recht gelegd met grijze voegkleur, waarbij in de douchehoek (90x90cm) dezelfde 

vloertegels in 15x15cm worden geplaatst. 

 

O RAKO Unistone DAR3B609 wit (33x33cm) 

   RAKO Unistone DAR1D609 wit (15x15cm) 

 

 

O RAKO Unistone DAR3B610 beige (33x33cm) * 

   RAKO Unistone DAR1D610 beige (15x15cm) 

 

O RAKO Unistone DAR3B611 grijs (33x33cm)** 

   RAKO Unistone DAR1D611 grijs (15x15cm) 

 

 

O RAKO Unistone DAR3B613 zwart (33x33cm) 

   RAKO Unistone DAR1D613 zwart (15x15cm) 

 

* Tintverschil tussen de grijze vloertegels van de verschillende afmetingen is 

mogelijk.  

Het creëren van een bouwkundige douchewand van 10cm dikte (afmetingen 

95x210cm) voorzien van standaard wandtegels (20x25cm) en  hoekprofielen in de 

kleur wit. 

Het creëren van een bouwkundige douchewand van 10cm dikte (afmetingen 

95x210cm) voorzien van wandtegels (25x33cm) en hoekprofielen in de kleur wit. 

Het creëren van een bouwkundige douchewand van 10cm dikte (afmetingen 

95x210cm) voorzien van standaard wandtegels (60x30cm) en hoekprofielen in de 

kleur wit. 

  

 
31 woningen Dorp Poeldijk fase 3B   

bnr's 38 t/m 49   

Badruimte vloertegels 33x33cm (pakket 1)  

90-66.1  -€  Integelen ligbad met wandtegels   

90-68.1  45,00 €  Integelen ligbad met vloertegels   

90-70.1  710,00 €  Bouwkundige douchewand, tegels 20x25cm  

90-72.1  780,00 €  Bouwkundige douchewand, tegels 25x33cm  

90-74.1  860,00 €  Bouwkundige douchewand, tegels 60x30cm  

Het kan voorkomen dat er, ten tijde van de ondertekening van deze koperskeuzelijst, omtrent deze verklaring nog 

geen zekerheid bestaat aangaande de ontbindende voorwaarden in de koop-/aannemingsovereenkomst of dat de 

koop-/aannemingsovereenkomst nog niet getekend is. In dat geval verbindt de verkrijger zich eventuele kosten, 

verbonden aan het annuleren van reeds opgegeven opties, aan de ondernemer te vergoeden.  

Verklaring omtrent ontbindende voorwaarden:  

nr.  999  Nee, ik maak/wij maken geen gebruik van bovengenoemde optie(s).  
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bnr's 38 t/m 49   Voor akkoord (koper1) :  Voor akkoord (koper2) :  

Naam:  Naam:  
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