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VOORWOORD
Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van uw woning in het project Waterveld E1 te Schagen.
Wij kunnen ons voorstellen dat u in de afwerking en/of installatie enige wijzigingen wenst aan te
brengen. Om u hiertoe de mogelijkheid te bieden, hebben wij deze meer- en minderwerklijst
samengesteld. Wij verzoeken u deze goed door te lezen.
In deze brochure staan de mogelijkheden omschreven omtrent de keuzes in o.a. sanitair en tegelwerk
en eventuele wijzigingen in de woning, het zogenaamde meer- en minderwerk, zoals deze gelden in dit
woningbouwproject.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw verwachtingen te voldoen.
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INLEIDING KEUZEMOGELIJKHEDEN MEER- EN MINDERWERK

Uw kopersbegeleiding
Wendy Eweg
E: wendy.eweg@ouwehandbouw.nl
T: 071 – 402 02 74
Kopers informatie
Op een nog nader te bepalen tijdstip zal er een kopersbijeenkomst bij ons op kantoor worden
georganiseerd. Op deze kopersbijeenkomst kunt u uw eventuele vragen stellen aan het bouwteam,
bemonsteringen van materialen en opties bekijken en niet te vergeten uw nieuwe buren ontmoeten. U
ontvangt hiervoor te zijner tijd een aparte uitnodiging. Mocht tijdens of na afloop hiervan blijken dat er
complexe vragen zijn of is er van één van beide kanten alsnog de behoefte dan volgt er een individueel
gesprek naar wens.
Kopersportaal
Ouwehand Bouw werkt met een online kopersportaal. In dit portaal kunt u informatie vinden inzake het
project en de gegevens van uw woning. De communicatie tussen u als kopers en Ouwehand Bouw
verloopt ook via dit portaal. Na de kopersbijeenkomst ontvangt u een inlogcode van dit portaal. Zorg
ervoor dat uw juiste e-mail adres bij ons bekend is.
Telefonisch spreekuur
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben over het meer- en minderwerk of
aanverwante zaken, dan kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur op maandag en donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur. Wij zijn te bereiken op 071-402 02 74.
Via het kopersportaal kunt u ook online uw vragen stellen. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn via het kopersportaal en om het overzicht te bewaren verzoeken wij u om uw vragen betreft het
meer- en minderwerk zoveel mogelijk te bundelen voordat u het aan ons doorgeeft.
Voordat u de definitieve koopakte heeft ondertekend is de makelaar uw contactpersoon. Wij verzoeken
u uw eventuele vragen tot die tijd aan hem of haar te stellen.
Sluitingsdata
Opdracht geven voor het laten uitvoeren van de aangeboden wijzigingen uit het meer- en
minderwerkoverzicht, is mogelijk tot een bepaalde datum, de zogenoemde sluitingsdatum. Afhankelijk
van de planning van de bouw, waarbij rekening wordt gehouden met de benodigde voorbereidingstijd
en levertijd van materialen, zijn deze data voor de diverse onderdelen bepaald. Opgaven voor
wijzigingen die ontvangen worden ná het verstrijken van een sluitingsdatum, kunnen daarom niet meer
worden uitgevoerd. De sluitingsdata worden nader bekend gemaakt middels een infobrief en worden
op het kopersportaal vermeldt.
Opdrachten meer- en minderwerk
Nadat de sluitingsdata bepaald zijn ontvangt u de melding dat u in het kopersportaal de mogelijkheid
heeft om aan te geven of u van de aangeboden wijzigingen uit het meer- en minderwerkoverzicht
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gebruik wilt maken. Wij verzoeken u om via het kopersportaal de wijzigingen vóór de betreffende
sluitingsdatum aan te geven. Wanneer u géén wijzigingen wenst, vragen wij u om dit ook aan te geven
in het kopersportaal. Dit ten behoeve van onze administratie.
Uw keuzes inzake sanitair en tegelwerk dient u ook bij de desbetreffende leveranciers bekend te maken.
Bevestiging meer- en minderwerk
De facturen inzake het meer- en minderwerk zijn voorzien van een overzicht waarop de door u
opgegeven meer- en minderwerkkeuzes zijn aangegeven. U kunt deze overzichten tevens terugvinden
in het online portaal. Dit overzicht is tevens de ontvangstbevestiging van het door u gewenste meer- en
minderwerk. Wij verzoeken u dit blad goed te controleren. Indien dit overzicht niet overeenstemt met
uw opgave, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan Ouwehand Bouw kenbaar te maken.
Betalingsvoorwaarden meer- en minderwerk
De in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief 21 % B.T.W. Eventuele wijzigingen zullen worden
doorberekend.
Indien het saldo van het opgedragen meer- en minderwerk leidt tot betaling of restitutie, wordt 25%
van dit bedrag gefactureerd of gecrediteerd bij opdracht (dan wel bij het verstrijken van sluitingsdata)
en 75% vóór oplevering. Verrekening van de opgedragen wijzigingen vindt plaats conform de
voorwaarden van Woningborg.
De facturering zal via Ouwehand Bouw Katwijk BV verlopen.
‘Zelfwerkzaamheden’ na oplevering
Bij de ‘zelfwerkzaamheden’ aan uw woning, na de oplevering, dient u zich adequaat door een
deskundige derde te laten informeren inzake:
•
•
•

de juiste toepassing en eigenschappen van materialen
een juiste uitvoering van de werkzaamheden
een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk

Tevens attenderen wij u erop dat aangebrachte wijzigingen in de opgeleverde woning tot gevolg kunnen
hebben, dat de garantie op het desbetreffende onderdeel kan komen te vervallen.
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OPTIES MEER- EN MINDERWERK
Nr.

Omschrijving

Prijzen incl. 21%
BTW

UITBOUW ACHTERGEVEL
(m.u.v. bouwnr. 87)
Het plaatsen van een complete uitbouw aan de achtergevel,
volgens tekening. De afwerking van vloer, wanden en dak/plafond
is conform de standaard woning. Elektra wordt uitgevoerd zoals op
tekening is aangegeven en de vloerverwarming wordt doorgelegd.
10.00.12 Uitbouw achtergevel 1200mm, type D1, D2, Ve t/m Vg
bouwnr. 129 t/m 132, 133 t/m 136

€

21.000,-

10.00.13 Uitbouw achtergevel 2400mm, type D1, D2, Ve t/m Vg
bouwnr. 129 t/m 132, 133 t/m 136

€

28.000,-

10.00.14 Uitbouw achtergevel 1200mm, A1, B1, IIa t/m IIj
bouwnr. 88 t/m 91, 94 t/m 98, 100, 101, 104 t/m 106, 109, 110,
114, 115, 118 en 119

€

21.500,-

10.00.15 Uitbouw achtergevel 2400mm, A1, B1, IIa t/m IIj
bouwnr. 88 t/m 91, 94 t/m 98, 100, 101, 104 t/m 106, 109, 110,
114, 115, 118 en 119

€

28.500,-

10.00.16 Uitbouw achtergevel 1200mm, IA, IB, IIIa t/m IIIc, C3
bouwnr. 92, 93, 99, 102, 103, 107, 108, 111, 112, 113, 116 en 117

€

22.000,-

10.00.17 Uitbouw achtergevel 2400mm, IA, IB, IIIa t/m IIIc, C3
bouwnr. 92, 93, 99, 102, 103, 107, 108, 111, 112, 113, 116 en 117

€

29.000,-

LET OP: indien uw buren tevens voor een uitbouw kiezen, geldt voor beide een
korting van € 500,- incl. BTW.

LET OP: Houdt u er tevens rekening mee dat indien uw beide buren
voor een uitbouw kiezen en u geen uitbouw wenst, er aan beide
zijde circa 300mm overgebouwd zal worden over de erfgrens. Een
en ander is geregeld via de koop-/aannemingsovereenkomst dan
wel de leveringsakte (erfdienstbaarheid van uit- en overbouw).
Houdt u er hierbij ook rekening mee dat dit kan betekenen dat de
gevelstenen van de uitbouw van de buren kunnen afwijken van uw
gevelstenen. Bij uw kopersbegeleiding kunt u eventueel opvragen
of uw buren reeds voor een uitbouw gekozen hebben.
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DOORVOER FUNDERING
Het aanbrengen van een doorvoer (rond 75mm) door de fundering
aan de voor- of achtergevel t.b.v. het aanleggen van elektra en/of
loodgieterswerk (door derden) na oplevering.
10.21.10 T.p.v. de voorgevel

€

100,-

10.21.12 T.p.v. de achtergevel
BUITENKRAAN
Het plaatsen van een vorstvrije buitenkraan aan de voor- of
achtergevel op een standaard positie.

€

100,-

10.52.10 T.p.v. de voordeur

€

475,-

10.52.12 T.p.v. de achtergevel

€

550,-

€

2.200,-

€

235,-

10.20.11 ZOLDER UITVOEREN MET VLOERVERWARMING
De verwarming van de zolder wordt uitgevoerd als
vloerverwarming, temperaturen volgens technische omschrijving
van uw woning, regeling via thermostaat in de woonkamer.
Indien u interesse heeft in deze optie kunt u dit aangeven bij onze
kopersbegeleiding.
10.24.00 DAKVENSTER
Het leveren en plaatsen van een dakvenster is afhankelijk van de
positie en aantal zonnepanelen en de gestandaardiseerde positie
van de dakramen.
Indien u interesse heeft in deze optie kunt u dit aangeven bij onze
kopersbegeleiding.
10.32.08 TRAPKAST
bouwnr. 87
Het creëren van een trapkast onder de trap op de begane grond. Er
zal een stalen binnendeurkozijn met een dichtpaneel en opdekdeur
worden
geplaatst.
Als
binnenwand
worden
lichte
scheidingswanden geplaatst. In de kast wordt een wandlichtpunt
met schakelaar en een enkele wandcontactdoos aangebracht. Het
afneembare paneel onder de trap komt te vervallen en de
vloerverwarmingsverdeler zal in het zicht staan. Deze optie is
inclusief het dichtzetten van de trap. De onderzijde van de trap
wordt hierbij niet geschilderd.
10.70.04 EXTRA DUBBELE WANDCONTACTDOOS BETONWAND, per stuk
Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op
300mm + vloer.
LET OP: op de nader te overleggen optietekening kunt u de
mogelijke posities zien voor een extra dubbele wandcontactdoos in
de betonwanden. Op deze tekening kunt u aangeven welke positie
u kiest. Het is niet mogelijk om van deze posities af te wijken.
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10.70.06 EXTRA DUBBELE WANDCONTACTDOOSOP APARTE GROEP
Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op
300mm + vloer.
LET OP: op de nader te overleggen optietekening kunt u de
mogelijke posities zien voor een extra dubbele wandcontactdoos in
de betonwanden. Op deze tekening kunt u aangeven welke positie
u kiest. Het is niet mogelijk om van deze posities af te wijken.

€

290,-

€

205,-

€

365,-

€

445,-

€

160,-

10.70.22 Nabij voordeur buiten op circa 550mm+vloer.

€

265,-

10.70.24 T.p.v. de achtergevel onder het standaard wandlichtpunt.

€

265,-

10.70.08 EXTRA LOZE LEIDING BETONWAND, per stuk
Het plaatsen van een extra loze leiding op 300mm + vloer vanaf
de aansluiting in de meterkast op een door u aan te geven positie.
U kunt deze eventueel later gebruiken t.b.v. het afmonteren van
een wandcontactdoos of t.b.v. CAT6 o.d.
LET OP: op de nader te overleggen optietekening kunt u de
mogelijke posities zien voor een extra dubbele wandcontactdoos in
de betonwanden. Op deze tekening kunt u aangeven welke positie
u kiest. Het is niet mogelijk om van deze posities af te wijken.
10.70.10 EXTRA PLAFONDLICHTPUNT OP BESTAANDE SCHAKELAAR
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, welke tegelijk
wordt bediend middels een schakelaar van een reeds bestaand
plafondlichtpunt.
10.70.12 EXTRA PLAFONDLICHTPUNT MET EXTRA SCHAKELAAR
Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, welke apart wordt
geschakeld middels een aparte schakelaar, geplaatst op
1050mm+vloer.
10.70.14 VERPLAATSEN PLAFONDLICHTPUNT
Het verplaatsen van een bestaande plafondlichtpunt t.b.v. het
ophangen/monteren van een plafondlamp.
LET OP: ten opzichte van de door u opgegeven maatvoering, kan er
een marge in zitten van circa 100mm. Dit om constructieve redenen.
U dient er tevens rekening mee te houden dat niet alle posities
mogelijk zijn. Informeert u bij uw kopersbegeleiding welke posities
mogelijk zijn
SPATWATERDICHTE ENKELE WANDCONTACTDOOS, per stuk.
Het plaatsen van een spatwaterdichte buitenwandcontactdoos op
circa 550mm+vloer op de nader te overleggen optietekening. De
wandcontactdoos wordt voorzien van een klepje ter afsluiting.
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EXTRA WANDCONTACTDOOS BINNENMUUR
(lichte scheidingswanden), per stuk
Het aanbrengen van een extra enkele of dubbele
wandcontactdoos, al dan niet op een aparte groep, op 300mm +
vloer op een door u aan te geven positie.
20.70.10 Extra enkele wandcontactdoos

€

210,-

20.70.12 Extra dubbele wandcontactdoos

€

235,-

20.70.14 Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep

€

265,-

20.70.16 Extra dubbele wandcontactdoos op aparte groep
LET op: In de binnenwanden kunt u de wandcontactdoos geheel
conform uw wensen laten plaatsen. Graag duidelijk op een aparte
schets uw wensen qua hoogte en positie aangeven.
LET OP: ten opzichte van de door u opgegeven maatvoering, kan er
een marge in zitten van circa 100mm.
LET OP: indien u eventueel voor extra groepen kiest, kan het zijn dat
de meterkast uitgebreid dient te worden. Bij 8 groepen of meer ,
dient er een extra aardlekschakelaar aangebracht te worden. Als al
het meerwerk bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen
en de meerkosten (€ 250,-- incl. BTW) aan u doorberekenen.

€

290,-

€

205,-

€

90,-

20.70.18 EXTRA LOZE LEIDING BINNENWAND
(lichte scheidingswand), per stuk
Het plaatsen van een extra loze leidingen op 300mm + vloer vanaf
de aansluiting in de meterkast op een door u aan te geven positie.
U kunt deze eventueel later gebruiken t.b.v. het afmonteren van
een wandcontactdoos of t.b.v. CAT6 o.d.
LET OP: In de binnenwanden kunt u de wandcontactdoos geheel
conform uw wensen laten plaatsen. Graag duidelijk op een aparte
schets uw wensen qua hoogte en positie aangeven.
LET OP: ten opzichte van de door u opgegeven maatvoering, kan er
een marge in zitten van circa 100mm.
20.70.20 VERPLAATSEN STANDAARD ELEKTRAPUNT IN BINNENWAND
(lichte scheidingwand), per stuk
Het verplaatsen van een standaard elektrapunt in niet dragende
binnenwanden naar een door u aan te geven positie.
LET OP: In de binnenwanden kunt u elektra geheel conform uw
wensen laten plaatsen. Graag duidelijk op een aparte schets uw
wensen qua hoogte en positie aangeven.
LET OP: ten opzichte van de door u opgegeven maatvoering, kan er
een marge in zitten van circa 100mm. Dit om constructieve redenen.
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LOZE LEIDING ZONWERING, per stuk
20.70.22 Het aanbrengen van een loze leiding vanuit de dichtstbijzijnde
centraaldoos (plafondlichtpunt) naar de voorgevel boven het
kozijn, volgens de nader te overleggen optietekening. Zodat u in de
toekomst de voorzieningen t.b.v. elektrische zonwering kunt laten
monteren. U dient de gewenste locatie aan te geven.

€

205,-

€

205,-

€

450,-

30.70.12 Bedraden loze leiding t.b.v. telefoon/internet/digitale TV (UTP
CAT6). Eén en ander voor aansluitingen met een RJ45 stekker.

€

210,-

30.70.14 Bedraden loze leiding en afmonteren als enkele wandcontactdoos
op aparte groep t.b.v. vaatwasser o.i.d.

€

210,-

€

160,-

20.70.23 Het aanbrengen van een loze leiding vanuit de dichtstbijzijnde
centraaldoos (plafondlichtpunt) naar de achtergevel boven het
kozijn, volgens de nader te overleggen optietekening. Zodat u in de
toekomst de voorzieningen t.b.v. elektrische zonwering kunt laten
monteren. U dient de gewenste locatie aan te geven.
LET OP: afhankelijk van het gewenste type zonwering (screens,
rolluik of uitvalscherm), kan het zijn dat de zonweringspecialist de
aansluiting nog iets dient te verplaatsen op de gevel. Als u de positie
tijdig weet, kunnen wij deze eventueel aanpassen in overleg, in
ieder geval uiterlijk voor de deadline. Laat de u de achterliggende
constructie te aller tijden controleren door uw zonweringspecialist
of deze geschikt is voor de door u gekozen zonwering.
30.70.10 AANSLUITING CONDENSWASDROGER
Een elektrische aansluiting voor de wasdroger, nabij de
opstelplaats van de wasmachine op zolder. Een enkele
wandcontactdoos wordt bedraad op een aparte groep in de
meterkast. T.b.v. het condens wordt er een afvoer gemaakt, die zal
worden aangesloten op de afvoer van de wasmachine.
BEDRADEN STANDAARD EN/OF EXTRA LOZE LEIDINGEN
Het bedraden van de standaard aanwezige en/of extra gekozen
loze leidingen t.b.v. van cai of telefoon (inclusief afmonteren,
exclusief signaal) of het bedraden van de standaard loze leiding op
een aparte (kook)groep.

30.70.18 VERZWAREN AANSLUITING ELEKTRISCH KOKEN
Het verzwaren van de aansluiting voor elektrisch koken van 2 naar
3-fase (max. aansluitwaarde 10,8 kW i.p.v. 7,6 kW).
LET OP: indien u eventueel voor extra groepen kiest, kan het zijn dat
de meterkast uitgebreid dient te worden. Bij 8 groepen of meer,
dient er een extra aardlekschakelaar aangebracht te worden. Als al
het meerwerk bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen
en de meerkosten (€ 265,- incl. BTW) aan u doorberekenen.
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Tevens dient u er rekening mee te houden dat de meterkast
verzwaard dient te worden bij 4 aardlekschakelaars. Deze kosten
worden apart berekend.
30.70.20 UITBREIDEN VAN DE METERKAST MET EEN EXTRA
AARDLEKSCHAKELAAR
30.60.18 VERGROTEN VOORRAADVAT WARMTEPOMP
Geldt voor bouwnummers 96 t/m 98, 104 t/m 106 en 129 t/m 136
Het vergroten van het standaard voorraadvat van 150 liter naar een
voorraadvat van 200 liter.
20.30.10 VERVALLEN BOVENLICHT BINNENDEURKOZIJN, per stuk
Standaard worden er stalen binnendeurkozijnen (type opdek) met
bovenlicht in de woning toegepast. U kunt ervoor kiezen deze
bovenlichten te laten vervallen. Boven het kozijn zal de wand dan
worden doorgezet.
LET OP: Indien u kiest voor het laten vervallen van de bovenlichten,
houdt u dan rekening met mogelijke kans op scheurvorming in de
wand boven de deur. Bij nieuwbouwwoningen is de kans hierop,
vooral het eerste jaar, wat groter.
20.30.12 STALEN BINNENDEURKOZIJN MET STOMPE DEUR, per stuk
Standaard worden er stalen binnendeurkozijnen (type opdek) met
bovenlicht in de woning toegepast. U kunt ervoor kiezen om
hiervoor in de plaats stalen stompe binnendeurkozijnen zonder
bovenlicht toe te laten passen.
20.30.14 HOUTEN BINNENDEURKOZIJN MET STOMPE DEUR, per stuk
Standaard worden er stalen binnendeurkozijnen (type opdek) met
bovenlicht in de woning toegepast. U kunt ervoor kiezen om
hiervoor in de plaats houten stompe binnendeurkozijnen zonder
bovenlicht toe te laten passen, welke in wit gebeitste uitvoering
zullen worden aangebracht incl. stompe deuren.
LET OP: Bij deze optie vervallen de bovenlichten. Houdt u dan
rekening met mogelijke kans op scheurvorming in de wand boven
de deur. Bij nieuwbouwwoningen is de kans hierop, vooral het
eerste jaar, wat groter.
BINNENDEUREN PAKKETTEN
Standaard worden er vlakke dichte binnendeuren in de woning
toegepast. Doormiddel van een viertal pakketten bieden wij u de
mogelijkheid om de standaard deuren aan te passen naar een
pakket in de stijl die bij u past. Ieder pakket bestaat uit een glasdeur
tussen hal en woonkamer en bijpassende dichte deuren en
deurbeslag naar keuze van het type Leona, Tavira en Cino.
Na aankoop van uw woning kunt u op het online portaal de
algemene brochure terugvinden incl. de prijslijst. In de prijslijst kunt
u de aantallen terugvinden, welke voor uw woning van toepassing
zijn. Houdt u tevens rekening met eventuele extra deuren n.a.v.
gekozen opties. De meterkastdeur wordt altijd een standaard
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465,-
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125,-

€
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€

510,-

aparte
brochure
met
prijslijst
wordt in
een later
stadium
verstrekt
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dichte vlakke deur voorzien van slot en twee stuks
ventilatieroosters en kan niet als luxe deur worden opgeleverd.

20.30.18 Van Gogh pakket

20.30.20 Mondriaan pakket

20.30.22 Lichtenstein pakket

20.30.24 Rembrandt pakket
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‘
DEURBESLAG
Het deur beslag is alleen te kiezen in combinatie met het
deurenpakket. Het beslag is niet toe te passen op de standaard
deuren.
20.30.26 Tavira

20.30.28

Leona

20.30.30 Tavira zwart
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OPTIES TEGELWERK
De woningen in dit project worden aangeboden met standaard tegelwerk. In de technische omschrijving
is het tegelwerk nader omschreven. Voor dit project wordt een n.t.b. showroom vastgesteld. Zodra de
showroom bekend is, zullen zij u uitnodigen in de showroom voor een afspraak. Zij informeren u graag
over alle mogelijkheden. Tijdens de kopers bijeenkomst kunt u het standaard tegelwerk bezichtigen.
Wij raden u aan eerst een keuze te maken voor het gewenste sanitair incl. uw badkamerindeling met
eventueel bouwkundige wanden en daarna pas voor het tegelwerk. Bij het opstellen van de tegelofferte
kan de showroom dan rekening houden met het sanitair en de indeling van de badkamer. Neemt u dan
ook altijd uw sanitair tekeningen mee, indien u uw badkamer en/of toilet gewijzigd heeft.
Uw opdracht voor de offerte van het tegelwerk dient uiterlijk op de nader te bepalen sluitingsdatum bij
de leveranciers te worden ingeleverd.
Nr.

Omschrijving

Prijzen incl. 21% BTW

30.41.10 STANDAARD TEGELWERK
Voor het maken van een keuze voor het standaard tegelwerk
in de bad- en toiletruimte kunt u terecht bij de showroom. Zij
verwerken uw wensen qua kleur binnen de standaard in een
offerte.

Basispakket

30.41.12 TEGELWERK VIA SHOWROOM
Voor het maken van een keuze voor het tegelwerk in de baden toiletruimte, kunt u terecht bij de showroom. Naast het
standaard tegelwerk kunt u hier ook een keuze maken voor
eventueel ander tegelwerk, geheel conform uw wensen. De
showroom adviseert u graag over alle mogelijkheden en
stijlen.

Volgens offerte

Het door u gekozen tegelwerk wordt vastgelegd in een offerte.
In deze opstelling zal, mits van toepassing, de stelpost voor het
standaard tegelwerk worden verrekend.
Indien u akkoord gaat met de aangeboden offerte en deze
ondertekend aan de tegelleverancier retourneert, is er sprake
van een opdracht. De facturering zal via Ouwehand Bouw
Katwijk BV geschieden.
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OPTIES KEUKEN
Uw woning wordt niet voorzien van een keukenmeubel. Voor wat betreft de standaard aansluitingen in
uw keuken verwijzen wij u naar de nader te overleggen keukentekening met daarop aangegeven basis
installatie. Deze kan afwijken van de verkooptekening. Deze tekening zal dan prevaleren boven de
verkooptekening qua keukeninstallatie. De tekeningen krijgt in een apart document.
Naast de basisopstelling, zijn er extra keukenopstellingen bedacht, welke vaste opstelplaatsen hebben
voor de apparatuur van bijvoorbeeld oven, vaatwasser, koelkast o.i.d. Denk bijvoorbeeld aan een
parallel keuken of een hoekkeuken. De aangeboden optionele keukenopstellingen zijn vorm gegeven in
een keukeninstallatiepakket, waarbij de gehele installatie aangepast en uitgebreid is. M.b.t. deze
keukenopstellingen verwijzen wij u naar nader te overleggen keukenopstellingen.
Als u kiest voor een van de opstellingen wordt automatisch de vloerverwarming aangepast op deze
nieuwe opstelling.
Indien u een keuken heeft gekozen, dan kunt u naar aanleiding van een door u aangeleverde plattegrond
van uw keuken de vloerverwarming om laten leggen, zodat onder uw keukenopstelling geen
vloerverwarmingsleidingen lopen. Let u hierbij wel op een eventueel bargedeelte in de keuken, want
hier kunnen we uiteraard wel vloerverwarming aanleggen.
LET OP: In verband met de seriematige bouw is het niet mogelijk om een keukeninstallatieschema aan
te leveren. De water- en afvoerleidingen worden op de standaard plaats afgedopt. De elektrische
voorzieningen en radiator worden volgens standaard positie gemonteerd. Het aanpassen van leidingen,
afvoeren en elektra is bij niet mogelijk buiten de standaard installatie en de aangeboden optie van
keukeninstallaties.
LET OP: De ventilatiepunten t.p.v. de keuken dienen als algemene ruimte-afzuiging voor de
woonkamer/keuken. Hier kan geen afzuigkap op aangesloten worden. Deze bevinden zich dan ook niet
recht boven de opstelplaats van het kooktoestel. Deze punten zijn ter indicatie aangegeven op uw
keukentekening. Wij raden u aan om bijvoorbeeld een recirculatie afzuigkap toe te passen in uw woning.
Nr.

Omschrijving

30.60.14 AANPASSEN VLOERVERWARMING KEUKEN
(indien afwijkende opstelling dan het pakket)
Naar aanleiding van de door u aangeleverde plattegrond van uw nieuwe
keuken wordt de vloerverwarming omgelegd, zodat
onder uw nieuwe keukenopstelling geen leidingen lopen. Op deze manier
kunt u in eigen beheer na oplevering de installaties uitbreiden dan wel
aanpassen.
30.47.08 STANDAARD KEUKENINSTALLATIE
De standaard keukeninstallatie handhaven volgens basis keukentekening.

DIVERSEN KEUKENOPSTELLINGEN M.B.T. DE INSTALLATIE
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Nader te
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OPTIES SANITAIR
De woningen in dit project worden aangeboden met standaard sanitair. In de technische omschrijving
is het sanitair nader omschreven. Voor wat betreft de standaard aansluitingen verwijzen wij u naar de
standaard badkamerinstallatie tekening. Deze krijgt u in een apart document.
In dit project is er gekozen om geen showroom aan te stellen voor het sanitair. In verband met de huidige
drukte op de bouwmarkt, zijn de wachttijden te lang. We hebben er daarom voor gekozen om u binnen
deze brochure diverse mogelijkheden te bieden voor ander sanitair naar wens. Diverse mogelijkheden
zijn tevens voor uw badkamer uitgetekend, zie de aparte sanitair tekeningen in de bijlage. U kunt naar
aanleiding van de aangeboden opties zelf naar wens uw badkamer samenstellen. Tijdens de kopers
bijeenkomst kunt u tevens van een aantal opties de bemonstering bekijken.
LET OP: De bijgevoegde tekeningen zijn als getekend dan wel gespiegeld voor uw bouwnummer. De
maatvoering op de tekeningen is bouwkundig excl. tegelwerk. Dit scheelt nog circa 30mm (2x15mm
tegeldikte), afhankelijk van de door u gewenste tegels. De op tekening aangegeven ventilatiepunten zijn
ter indicatie.
LET OP: In verband met de seriematige bouw is het niet mogelijk om een badkamerinstallatieschema van
derden aan te leveren. Indien u er voor kiest om een badkamer bij een derde partij te kopen, bent u
aangewezen om voor de casco opstelling te kiezen. De water- en afvoerleidingen worden in dat geval op
de standaard plaats afgedopt. De elektrische voorzieningen en radiator worden volgens standaard
positie gemonteerd. Het aanpassen van leidingen, afvoeren en elektra is bij deze keuze niet mogelijk. U

kunt dan na oplevering van uw woning uw installatie en badkamer door deze partij laten
aanbrengen.
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BASIS TOILETRUIMTE
Fontein Kraan Grohe Concetto

Fontein Sphinx type 345 met muurbuis
(kraan impressie ter indicatie)

Wandcloset Sphinx type 345

Bedieningsplaat Geberit Delta 21
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BASIS BADKAMER
Wastafel Kraan Grohe Concetto

Wastafel Sphinx type 345 (600mm) met muurbuis
(kraan impressie ter indicatie)

Wandcloset Sphinx type 345

Bedieningsplaat Geberit Delta 21
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Grohe 800 thermostaatkraan douche

Doucheset Grohe Tempesta – 3 stralen

Doucheput Dyka met RVS rooster
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Nr.

Omschrijving
TOILETRUIMTE

30.52.04 Fonteinkraan type Grohe Eurostyle Cosmo i.p.v. Grohe
Concetto

30.52.06 Toilet type Sphinx 345 Rimfree
Inclusief softclose toiletzitting en Geberit blokjeshouder en
bedieningsplaat Geberit Sigma30 (keuze uit 6 kleuren) i.p.v.
standaard Wandcloset Sphinx 345 toilet.

Prijzen incl. 21% BTW

€ 55,-

€ 930,-

LET OP: tiletpothoogte is standaard 430mm+vloer (excl.
toiletzitting). Naar wens kunt u deze verhogen naar 450mm
of 480mm+vloer. Dit geldt ook indien u het standaard toilet
handhaaft.

70.50.02 Vervallen fonteincombinatie incl. leidingwerk
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BADKAMER
30.52.08 Wastafelkraan type Grohe Eurostyle Cosmo i.p.v. Grohe
Concetto,
per stuk

30.52.10 Wastafelmeubel type Sphinx 345
750mm breed met 2 lades (5 kleuren)
(kraan impressie ter indicatie). De standaard kraan wordt
gemonteerd op het meubel dan wel de optionele tegen
meerprijs.
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30.52.12 Wastafelmeubel type Sphinx 345
1200mm breed met 4 lades (5 kleuren) i.p.v. Econ incl.
muurbuis (kranen impressie ter indicatie). Inclusief extra
standaard kraan. Het meubel heeft 2 kranen en 1 afvoer.

30.52.18 Badcombinatie Sphinx B55 Supero
800x1800mm incl. badkraan Grohe Grohtherm 1000
Cosmopolitan met handdouche Grohe Tempesta 2 stralen.
Incl. eventuele verplaatsingen volgens tekening. Incl. extra
kosten tegelwerk.

€ 2.950,-

€ 2.800,-

LET OP: in combinatie met een bad kan alleen een meubel
van 750mm geplaatst worden.
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30.52.20 Badcombinatie Sphinx Acanto
800x1800mm incl. badkraan Grohe Grohtherm 1000
Cosmopolitan met handdouche Grohe Tempesta 2 stralen.
Incl. eventuele verplaatsingen volgens tekening. Incl. extra
kosten tegelwerk.

€ 2.715,-

LET OP: in combinatie met een bad kan alleen een meubel
van 750mm geplaatst worden.

30.52.22 Thermostaatkraan douche Grohe Grohtherm 1000
Cosmopolitan i.p.v. Grohtherm 800

30.52.24 Showerpipeset Grohe Euphoria 260
i.p.v. Grohe Grohtherm 800 en Tempesta glijstangset
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30.52.26 Thermostaatkraan bad Grohe Grohtherm 1000
Cosmopolitan,
i.p.v. Grohtherm 800

€ 120,-

30.52.28 Easydrain douchegoot 700mm lang,
i.p.v. standaard doucheput

€ 645,-

LET OP: i.c.m. een douchegoot kunnen er tevens groot
formaat tegels toegepast worden.
30.52.30 Easydrain Aqua Plus Quattro doucheput,
i.p.v. standaard doucheput

€ 75,-

LET OP: Bij een doucheput kunnen er alleen vloertegels
worden toegepast met maximale afmeting van
200x200mm.
30.52.32 Verplaatsen toilet
Type A1-B1-IIa-IIb-IIc-IId
Het verplaatsen van het toilet in de badkamer voor de
leidingkoker i.p.v. ernaast. Op deze manier zijn er voor de
douche meer mogelijkheden om deze naar wens iets
ruimer op te zetten en desgewenst met douchewanden
o.d. te kunnen werken.
LET OP: bij deze optie kan er geen bad gekozen worden.
LET OP: aanvullende opties voor een wastafelmeubel,
douchegoot etc. kunnen via de aparte sanitair opties
gekozen worden.
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30.52.34 Afgedopte badaansluiting in casco badkamer
Type E-A1-B1-IIa-IIb-IIc-IId
Het aanbrengen van een afgedopte riool-, koud- en
warmwateraansluiting t.b.v. een door derden na oplevering
aan te brengen badcombinatie in de badkamer volgens
optietekening.
30.52.38 Afgedopte badaansluiting in casco badkamer
Type Ia-Ib-IIIa-IIIb-IIIc-C3
Het aanbrengen van een afgedopte riool-, koud- en
warmwateraansluiting t.b.v. een door derden na oplevering
aan te brengen badcombinatie in de badkamer volgens
optietekening, incl. verplaatsen leidingwerk wastafel,
radiator, elektra.
30.22.02 BOUWKUNDIGE DOUCHEWANDEN
Het aanbrengen van wanden van 100mm dik, 1000mm
breed en tot 2100mm+vloer volgens tekening. Dit is
inclusief extra standaard wandtegels.
LET OP: Het kan zijn dat voor uw woningtype verschillende
mogelijkheden zijn aangegeven al dan niet incl. vergroten
leidingkoker.
LET OP: op de badkamertekening is de bouwkundige
instapbreedte tussen de eventuele wanden aangegeven.
Houdt u er rekening mee dat er nog circa 2x15mm af gaat
voor het tegelwerk, afhankelijk van uw tegelkeuze.
Na oplevering kunt u in eigen beheer naar wens een
(maatwerk) douchedeur laten plaatsen.
LET OP: eventueel kunt u voor bouwkundige douchewanden
ook andere wensen aanvragen. Wij kunnen hiervoor dan een
aparte offerte maken. Ook eventueel een dikkere wand incl.
nis is mogelijk.

€ 995,-

€ 1.350,-

€ 825,-

70.50.04 Vervallen standaard wastafelcombinatie en aansluitingen
vanuit wand afdoppen, per stuk.
LET OP: maatvoering volgens aparte tekening. Geen
afwijkende maatvoering mogelijk.

Geen
verrekening

70.50.06 Vervallen standaard wastafelcombinatie en extra
aansluitingen
Vanuit wand afdoppen en tevens aanbrengen van
afgedopte aansluitingen vanuit de wand voor een tweede
wastafel. Inclusief verplaatsen wandlichtpunt.
LET OP: maatvoering volgens aparte tekening. Geen
afwijkende maatvoering mogelijk.

€ 210,-

70.50.08 Vervallen glijstangset douche
De douchekraan wordt wel gemonteerd.
LET OP: bij vervallen sanitair en tegelwerk hoeft u de
bovenstaande opties niet aan te vinken. Deze zijn verwerkt in
optie 70.50.12 en 70.50.14.
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Niet leveren en plaatsen sanitair en tegelwerk
Het niet leveren en plaatsen van het sanitair (inclusief
kranen en accessoires) en tegelwerk in de toilet- en/of
badruimte. De water- en afvoerleidingen worden op de
standaard plaatsen afgedopt.
De elektrische voorzieningen worden voor zover mogelijk
op de wanden gemonteerd. Het spuitwerk op de wanden
wordt niet aangebracht. Het plafond wordt wel voorzien
van spuitwerk. De radiator wordt geplaatst op de standaard
positie.
In het toilet en de badkamer zal een dekvloer worden
aangebracht. Bij de badkamer zal de douchehoek worden
gespaard in de dekvloer.
70.50.12 TOILETRUIMTE
begane grond alle woningen en verdieping type E

-/- € 600,-

70.50.14 BADKAMER
Alle types m.u.v. type E

-/- € 1.250,-

70.50.18 BADKAMER
Type E

-/- € 1.550,-

LET OP:
Bij de keuze voor het niet leveren en plaatsen van sanitair en
tegelwerk dient rekening te worden gehouden met de
volgende zaken:
Bij dit minderwerk is de gelimiteerde garantie- en
waarborgregeling van toepassing. Dit betekent dat de
Woningborg garantie deels komt te vervallen. In uw
contractmap is hiervoor een nadere overeenkomst
behorende bij de aannemingsovereenkomst tussen
verkrijger en ondernemer opgesteld inclusief een
informatieblad van Woningborg. Indien u voor deze optie
kiest, ontvangen wij deze documenten graag ondertekend
retour.
Ten tijde van de beschikbaarstelling zal de woning niet aan
de minimale eisen van het Bouwbesluit voldoen. De koper
dient de afbouw van de woning conform de eisen van het
Bouwbesluit zelf te laten verzorgen. Er wordt met nadruk op
gewezen dat voor de beschikbaarstelling van de woning
géén (voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw
door derden uitgevoerd kunnen worden.
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Indien via Ouwehand Bouw tot individuele wijzigingen of
aanpassingen
wordt
overgegaan,
wordt
het
teruggavenbedrag bij het vervallen van bepaalde
onderdelen lager dan de verrekenprijs. Het verschil heeft
onder andere te maken met het vervallen
kwantumkortingen.

OPTIES BADKAMERINDELING
Er zijn enkele sanitair opties uitgetekend alsmede ook de standaard badkamer, zodat u de
mogelijkheden naar wens kunt bekijken. U kunt op basis van de aangeboden opties zelf naar wens uw
badkamer samenstellen binnen de aangegeven standaard posities. De badkamer opties krijgt u in een
apart document.
LET OP: de maatvoering op de tekeningen is bouwkundig excl. tegelwerk. Dit scheelt nog circa 30-25mm,
afhankelijk van de door u gewenste tegels.
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NIET TOEGESTANE WIJZIGINGEN EN/OF AANPASSINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die in strijd zijn met het bestemmingsplan en/of de voor het werk verleende
bouwvergunningen.
van het esthetisch concept van het ontwerp.
aan de buitenzijde van de gevels, zoals het verplaatsen, vergroten of laten vervallen van
ramen.
die leiden tot een woning die niet voldoet aan de op het werk van toepassing zijnde
voorschriften en regelgevingen.
van de draagconstructie van de woning.
van de hoofdopzet van de technische installaties zoals het wijzigen type ketel en posities
installaties op zolder o.d.
van de centrale leidingen, afvoeren, kanalen, schachten en dergelijke.
die de totale bouwtijd en organisatie op het werk verstoren.
het gedeeltelijk uitvoeren van een optie.

Bovendien zal Ouwehand Bouw tijdens de bouw geen medewerking verlenen aan of toestemming
geven voor onder andere:
• het vervallen van de dekvloeren.
• het aanbrengen van steenachtige vloerafwerkingen in niet betegelde ruimten (i.v.m. normen
geluidwering tussen de woningen en risico op beschadiging tijdens de bouw).
• het aanbrengen van vloerverwarming in de badruimte (i.v.m. risico op legionella).
• het aanbrengen van ‘harde’ wandafwerking zoals spuitwerk of spachtelputz e.d. (i.v.m.
eventuele scheurvorming op de aansluitingen met plafond, kozijnen etc.).
• het dichtzetten van de ‘V-naden’ t.p.v. het plafond (i.v.m. eventuele scheurvorming en
hoogteverschillen tussen de platen).
• het wijzigen of uitbreiden van de standaard installatie t.b.v. het sanitair en de indeling van de
toilet- of badruimte, indien er geen sanitair in de woning wordt geplaatst.
• wijzigingen die de werking van de standaard mechanische ventilatie, water- of
verwarmingsinstallatie beïnvloeden.
• het maken van doorvoeren door gevel, dak en vloeren t.b.v. afzuigkap, ventilatie, rookgassen
e.d.
• het aanbrengen van rookgaskanalen of overige voorzieningen t.b.v. een openhaard.
• het plaatsen van (buiten)zonweringen, andersoortige loggia/balkonafscheidingen of
(buiten)accessoires.
• het uitvoeren van werkzaamheden door derden in opdracht van kopers.
• het verplaatsen van de vrijstaande buitenberging.
• het niet, of los leveren van onderdelen van de woning, zoals deuren, vensterbanken o.d.
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