
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

VERSIE 2018-05-29

Sluitingsdatum: wordt te zijner tijd gecommuniceerd via het kopersportaal.

Omschrijving Prijsvorm Prijs

A Standaard Woning

B000 Standaard woning.
U maakt geen gebruik van de aangeboden ruwbouwopties in uw woning. 
Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden opgeleverd. 
Uw keuze voor de badkamer en toilet kunnen conform de reguliere meer- en minderwerk procedure 
uitgewerkt worden.

B Bouwkundig 

B060 Binnenkozijnen en - deuren cf. offerte leverancier.
U ontvang een inlogcode waarmee u via de projectwebsite uw keuze in de binnendeuren en kozijnen 
kan maken. Het offerte bedrag wordt opgenomen in de meer- en minderwerkopdracht van Dura 
Vermeer

B061 Dichtzetten van het bovenlicht van een binnenkozijn p/stuk € 145,00
Het bovenlicht boven het binnenkozijn vervalt. De ruimte boven het kozijn wordt opgevuld met 
hetzelfde materiaal als de binnenwanden. De prijs is per kozijn. 

B070 Dichte vurentrap in plaats van de standaard open vurentrap p/stuk € 495,00
De traptreden en stootborden worden gegrond af fabriek op de bouw aangeleverd en niet nader 
afgelakt, zowel aan boven als onderzijde niet. 

B080 Het laten vervallen van het spuitwerk op de begane grond (wanden en plafond).

Let op: de oneffenheden/ hoogte verschillen worden niet bijgewerkt.
Ook het wand en plafond spuitwerk op het toilet en/of in de badkamer op de betreffende verdieping 
komt hiermee te vervallen.
 

B081 Het laten vervallen van het spuitwerk in de gehele woning (wanden en plafond).

Let op: de oneffenheden/ hoogte verschillen worden niet bijgewerkt.
Ook het wand en plafond spuitwerk op het toilet en/of in de badkamer op de betreffende verdieping 
komt hiermee te vervallen.

B400 Samenvoegen slaapkamer 2 & 3 en inloopkast (type A1-A2-A3-C1-C3) vast € 970,00
Het samenvoegen van de slaapkamers aan de achtergevel en het maken van een inloopkast 
(onbenoemde ruimte) incl. het wijzigen van draairichtingen van 2 deuren. Uitvoering conform 
optietekening en technische omschrijving.
Materialen en afwerking van deze ruimtes zijn conform de basiswoning.

B401 Afgesloten ruimte op de 2de verdieping vast € 2.840,00
Op de tweede verdieping wordt, door het plaatsen van een scheidingswand met hierin een deurkozijn 
met deur zonder bovenlicht, een afgesloten onbenoemde (zolder)ruimte gecreeerd. De rookmelder 
wordt verplaatst tot nabij de trapopgang en hier wordt ook een wandlichtpunt met lichtschakelaar 
aangebracht.

Materialen en afwerking van deze afgesloten onbenoemde ruimte zijn conform de basiswoning.

B460 Proces- en opstartkosten per individuele ruwbouwoptie aanvraag vast € 250,00

Geen verrekening
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C Centrale verwarming

C01 CV-ketel met hoger tapwatercapaciteit CW 5 in plaats van CW 4 
De woning is standaard voorzien van een CV-ketel met CW-klasse 4. Door gebruik te maken van 
deze optie wordt de ketel uitgebreid tot een CW-klasse 5. Hierdoor kan voldaan worden aan een 
grotere warmwater behoefte. 

C05 Het plaatsen van een extra radiator (20˚C) op de zolder.
Leveren en aanbrengen van een extra radiator. Uitvoering radiator conform standaard. De capaciteit 
van de cv-ketel wordt niet aangepast.

C09 Thermostatische radiator kranen
Thermostaatknop wit,  instelbereik van 5 t/m 26 gr.C, vorstbeveiligd.

C20 Het aanpassen van het leidingtracee van de vloerverwarming.
Het leidingtracé wordt aangepast naar aanleiding van de nieuwe situatie welke op de tekening van de 
keukenleverancier of meer- en minderwerktekening Dura Vermeer Bouw Zuid B.V. staat aangegeven.
Optieprijs geldt per gewijzigde situatie.

C23 Zoneregeling per verblijfsruimte op vloerverwarming  (alleen icm optie C25) vast € 1.630,00
Zoneregeling bij vloerverwarming op begane grond en 1e verdieping.
Uitgaande van woonkamer, keuken, en slaapkamers.

C24 Uitbreiding zoneregeling per verblijfsruimte (alleen icm optie C26)
Prijs is per extra zone. Van toepassing bij bijvoorbeeld optie vloerverwarming op zolder.

C25 Vloerverwarming op de eerste verdieping in plaats van radiatoren                    
(Vincentius type A1, A2 en A3)

vast € 2.515,00

C25a Vloerverwarming op de eerste verdieping in plaats van radiatoren                    
(Vincentius type B1)

vast € 2.510,00

C25b Vloerverwarming op de eerste verdieping in plaats van radiatoren                             
(Vincentius type B2)

vast € 2.670,00

C25c Vloerverwarming op de eerste verdieping in plaats van radiatoren                          
(Vincentius type C1 en C3)

vast € 2.515,00

C26 Vloerverwarming op de tweede verdieping, alleen icm optie C25.                                      
(Vincentius type A1, A2 en A3)

vast € 1.835,00

C26a Vloerverwarming op de tweede verdieping, alleen icm optie C25.                             
(Vincentius type B1)

vast € 1.765,00

C26b Vloerverwarming op de tweede verdieping, alleen icm optie C25.                           
(Vincentius type B2)

vast € 2.175,00

C26b Vloerverwarming op de tweede verdieping, alleen icm optie C25.                           
(Vincentius type C1 en C3)

vast € 1.985,00
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E Elektra

E00 Toeslag bij opties / verplaatsingen in een beton- of houtskeltbouwwand. p/stuk € 200,00
Voor elektrapunten in beton- en HSB wanden is de toeslag op de optieprijs van toepassing. 

E01 Extra loze buisleiding ten behoeve van kabel / telefoon / internet / elektra p/stuk € 140,00
Loze leiding (vanaf meterkast naar aangegeven plaats) in de wand afgewerkt met inbouwdoos en 
afdekkap en voorzien van een controledraad.

E02a Het bedraden en afmonteren van een loze leiding ISDN p/stuk € 125,00
De aanwezige loze leiding wordt voorzien van ISDN bedrading en afgemonteerd met een ISDN-
wandcontactdoos in het betreffende vertrek. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar 
opgerold aangeleverd.

E02b Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met COAX p/stuk € 140,00
De aanwezige loze leiding wordt voorzien van COAX bedrading en afgemonteerd met een CAI-
wandcontactdoos in het betreffende vertrek. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar 
opgerold aangeleverd.

E02c Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met UTP CAT 6 p/stuk € 150,00
De aanwezige loze leiding wordt voorzien van UTP CAT 5 bedrading en afgemonteerd met een UTP-
wandcontactdoos in het betreffende vertrek. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar 
opgerold aangeleverd.

E04 Verplaatsen van een elektrische voorziening. p/stuk € 65,00
Met uitzondering van de plafondlichtpunten.

E05 Extra enkele wandcontactdoos (inbouw op standaard hoogte). p/stuk € 175,00

E06 Extra dubbele wandcontactdoos (inbouw op standaard hoogte). p/stuk € 195,00

E07 Enkele wandcontactdoos op aparte groep 230V-16A in bestaande loze leiding. p/stuk € 230,00

E08 Enkele wandcontactdoos op aparte groep 230V-16A (compleet inclusief 
leidingwerk)

p/stuk € 320,00

E10 Spatwaterdichte enkele opbouw wandcontactdoos in de gevel. p/stuk € 230,00

E11 Spatwaterdichte dubbele opbouw wandcontactdoos in de gevel. p/stuk € 270,00

E13 Extra enkele schakelbare wandcontactdoos op extra schakelaar p/stuk € 210,00

E14 Extra (buiten)wandlichtpunt op extra schakelaar. p/stuk € 205,00

E15 Extra (buiten)wandlichtpunt op bestaande schakelaar of continue voeding p/stuk € 180,00

E16 Verplaatsen van een plafondlichtpunt, aansluiting op bestaande schakelaar. p/stuk € 65,00
Enkele mogelijk binnen dezelfde ruimte. De positie is altijd ter goedkeuring van DVBZ. De exacte 
positie is afhankelijk van de verdeling van de plafondplaten.

E17 Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar. p/stuk € 190,00
De positie is altijd ter goedkeuring van DVBZ. De exacte positie is afhankelijk van de verdeling van 
de plafondplaten.

E18 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar. p/stuk € 140,00
De exacte positie is afhankelijk van de verdeling van de plafondplaten

E19 Bestaand lichtpunt op wisselschakelaar in plaats van enkelpolig. p/stuk € 150,00

E20 Twee enkelpolige schakelaars i.p.v. een serieschakelaar. p/stuk € 55,00
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E21 Aanbrengen elektronische halogeen dimmer max. 420 Watt in plaats van 
enkelpolige schakelaar.

p/stuk € 175,00

E22 Aanbrengen LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar. p/stuk € 190,00

E23 Voorzieningen voor tuinverlichting op een aparte groep. p/stuk € 495,00
10 m1 van 3-aderige grondkabel op rol ten behoeve van tuinverlichting. 
- De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast en is bedienbaar met een 
schakelaar.
- Bij oplevering is de kabel opgerold tegen de gevel (onder het maaiveld) en zal bij de schakelaar de 
spanningsvoerende draad niet worden aangesloten i.v.m. veiligheid.
- De schakelaar wordt in de woning ter plaatse van de achtergevel geplaatst (standaard hoogte). 

E24 Loze leidingen (in 1 ruimte) voor stereo met aan beide zijden een inbouwdoos en 
afdekkap.

p/stuk € 140,00

E27 Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos. p/stuk € 30,00

E31 Inbouwspot in de kleur wit, kantelbaar met 35W halogeenlamp, incl. trafo en 
extra schakelaar.
Let op: 
- Eventuele andere kleuren zijn mogelijk, namelijk messing of RVS. Kleur door koper aan te geven.                                                                                                                             
- Inbouwspots worden meegenomen in de ruwe betonvloer. Vanwege de marges die de 
vloerenleverancier hiervoor hanteert kan niet gegarandeerd worden dat spotjes exact in één lijn 
zitten.                                                                                                                                                                      
- De inbouwspot kan een centraaldoos niet vervangen, wel een plafondlichtpunt. De centraaldoos zal 

E32 Inbouwspot in de kleur wit, kantelbaar met 35W halogeenlamp, gelijktijdig 
geschakeld met andere schakelaar of inbouwspot.
Let op: 
- Eventuele andere kleuren zijn mogelijk, namelijk messing of RVS. Kleur door koper aan te geven.                                                                                                                             
- Inbouwspots worden meegenomen in de ruwe betonvloer. Vanwege de marges die de 
vloerenleverancier hiervoor hanteert kan niet gegarandeerd worden dat spotjes exact in één lijn 
zitten.                                                                                                                                                                      
- De inbouwspot kan een centraaldoos niet vervangen, wel een plafondlichtpunt. De centraaldoos zal 

E33 Extra rookmelder in plafond op 230V p/stuk € 365,00
De exacte positie is afhankelijk van de verdeling van de plafondplaten

E35 Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) p/stuk € 125,00

E36 Uitbreiding meterkast door middel van extra aardlekschakelaar. p/stuk € 245,00
- In de meterkast wordt een extra aardlekschakelaar geplaatst. 
- Standaard is de meterkast voorzien van 2 aardlekschakelaars, en 5 elektragroepen. 
- Het is mogelijk om zonder extra aanpassingen de meterkast uit te breiden naar 8 groepen. 
- Bij overschrijding van de 8 groepen is het noodzakelijk de meterkast uit te breiden met een extra 
aardlekschakelaar en dient deze optie toegepast te worden.

E38 Bedraden en afmonteren bestaande loze leiding met Perilex wandcontactdoos 
t.b.v. elektrisch koken 2x230V-16A.

p/stuk € 340,00

 

E39 Bedraden en afmonteren bestaande loze leiding t.b.v. elektrisch koken1x400V

E50 Wijzigen schakelmateriaal elektra naar Busch & Jaeger type Future Linear kleur 
wit
Alle stopcontacten, schakelaars en ander schakelmateriaal wordt aangepast van type Balance SI 
alpine wit in type Future Linear in de kleur wit

E51 Wijzigen schakelmateriaal elektra naar Busch & Jaeger type Future Linear kleur 
antraciet
Alle stopcontacten, schakelaars en ander schakelmateriaal wordt aangepast van type Balance SI 
alpine wit in type Future Linear in de kleur antraciet
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K Keuken

K01 Standaard keukeninstallatie 
De keukeninstallatie wordt op de standaardposities cf. verkoopdocumentatie afgedopt aangebracht.

K03 Gewijzigde keukenaansluitingen via derden. p/stuk € 195,00
Standaard zijn er in uw woning diverse aansluitingen voor de keuken opgenomen. Wijzigingen op 
deze aansluitingen zijn voor sluitingsdatum, in overleg met de kopersadviseur en na akkoord 
installateur, mogelijk. Het wijzigen van de standaard aansluitpunten in de keuken is alleen mogelijk 
mits de omschreven procedure uit de kopersmap wordt nageleefd. 

Voor het afzonderlijk in behandeling nemen en uitwerken van een verzoek tot aanpassen van de 
standaard installaties in de keuken - gebaseerd op gegevens van derden - brengt Dura Vermeer 
Bouw Zuid BV (verder te noemen: DVBZ) de koper een meerwerkbedrag in rekening ter dekking van 
de extra administratie-, beoordelings-, teken- en coördinatiekosten. Genoemd bedrag geldt per 
uitgewerkt verzoek, ongeacht het aantal aanpassingen, verplaatsingen of uitbreidingen dat 
uiteindelijk doorgevoerd dient te worden. Ook als koper, bij nader inzien, besluit om géén opdracht 
te verlenen voor het uitvoeren van de uitgewerkte aanpassingen blijft dit bedrag verschuldigd en zal 
het in de totaalopgaaf van het meer- en minderwerk worden opgevoerd. 

De installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen zélf worden elk afzonderlijk 
tegen vooraf vastgestelde meer- en minderwerkprijzen bij de koper in rekening, dan 
wel op het totaal in mindering, gebracht.

Let op! 
- Bij kook- of spoeleilanden zal het leidingwerk rechtstreeks uit de vloer omhoog komen. Uw eigen 
keukenleverancier dient er zelf voor te zorgen dat e.e.a. op de juiste plaats wordt gemaakt en 
aangesloten.
- Kranen (voor vaatwasser of gasaansluiting) worden niet door DVBZ geleverd en geplaatst. Het 
leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd. Uw eigen keukenleverancier dient er zelf voor te zorgen dat 
e.e.a. op de juiste plaatst wordt gemaakt en aangesloten.

L Loodgieter

L01a Het leveren en aansluiten van een koudwater buitenkraan t.p.v. de achtergevel p/stuk € 685,00
Buitenkraan inclusief leegloopautomaat, vorstvrij. Gesitueerd aan de achtergevel. Prijs is inclusief 
leidingwerk.

L01b Het leveren en aansluiten van een koudwater buitenkraan nabij de voordeur. p/stuk € 370,00
Buitenkraan inclusief leegloopautomaat, vorstvrij. Gesitueerd aan de voorgevel. Prijs is inclusief 
leidingwerk.

L02 Het leveren en aansluiten van een kunststof afvoerputje onder de buitenkraan 
met (RVS) deksel. 

p/stuk € 605,00

Gesitueerd onder de koudwaterkraan. Prijs inclusief leidingwerk.

L03 Het verplaatsen van de gasaansluiting in de keuken. p/m1 € 50,00
Er wordt minimaal 1m gerekend, afgerond naar hele meters.

L04 vervallen van de gasaansluiting in de keuken p/stuk € -15,00
Let op: indien de gasleiding t.b.v. het kooktoestel in de keuken komt te vervallen is een aansluiting 
t.b.v. elektrisch koken verplicht.

L05 Tweezijdig afgedopte gasleiding vanuit de meterkast naar willekeurige plaats 
begane grond.

p/stuk € 400,00

Prijs tot 10 meter. De gasleiding wordt niet aangesloten in de meterkast.

L06 De gasaansluiting in de keuken afwerken met een kraan p/stuk € 50,00

L07 verplaatsen spoelunit in de keuken (koud-, warmwater en afvoer) p/m1 € 105,00
prijs per m1.

geen verrekening
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L08 Het afwerken van de vaatwasser aansluiting met een kraan

L09 Aansluiting t.b.v. vaatwasser naast spoelunit inclusief leidingwerk
Vaatwasser aansluiting bestaand uit een koudwateraansluiting met kraan en aansluitvoorziening ten 
behoeve van afvoer in combinatie met de wateraansluiting en afvoer van de spoelbak, exclusief 
elektra aansluiting.

L10 Aansluiting t.b.v. vaatwasser op andere positie dan spoelunit inclusief leidingwerk 
(prijs tot 3m1)
afwerken met kraan en aansluitvoorziening ten behoeve van afvoer, exclusief elektra aansluiting.

L11 Aansluiting t.b.v. Quooker naast spoelunit inclusief leidingwerk p/stuk € 140,00
Quooker aansluiting bestaand uit een koudwateraansluiting in combinatie met de spoelbakkraan, 
exclusief elektra aansluiting.

L12 Waterafvoer t.b.v. condensdroger, nabij wasmachine
Het aanbrengen van een extra afvoer in combinatie met de wasmachineafvoer. Exclusief enkele 
wandcontactdoos op aparte groep.

L303 Toevoegen ligbadaansluiting in badkamer vast € 1.060,00
(type H1, H1s, H2, H3, H3s, H, Hs, L, Ls)
In de badkamer worden aansluitingen ten behoeve van een
ligbadcombinatie aangebracht. In de vloer wordt in het midden van
de ligbadopstelling vlak boven de dekvloer een afgedopte
waterafvoer aangebracht die geschikt is om een badafvoer op aan te
sluiten.
De waterleidingen worden in het midden van de scheidingswand met
slaapkamer 1 op een hoogte van circa 75cm afgedopt aangebracht.
De waterleidingen worden bij de cv-ketel afgedopt (niet aangesloten)
in verband met de voorschriften op het gebied van legionella.

NB
Deze optie is exclusief aanpassingen van het sanitair en tegelwerk.
Wordt er gekozen van sanitair en tegelwerk via onze showroom, dan
wordt de ligbadcombinatie uit de showroomopdracht aangesloten op
de aansluitingen en worden de waterleidingen bij de cv-ketel
aangesloten.
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