
Koperkeuzelijst Bonifatiusplein Leeuwarden

Projectgegevens:

Project: 

Projectnummer:

Woningtype:

Bouwnummer:

Datum 1e opmaak: 7-9-2022

Status:

Versie:

Datum:

Wijziging:

Persoonsgegevens:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer mobiel:

Email adres:

Gekozen opties-totaaltelling:

Saldo standaard meerwerk

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW

Bijlagen Tek-nr: Datum:

Aldus getekend ,

Plaats:

Datum:

Meerwerkopdrachten brengen een werkdag bouwtijdverlenging per €1.000,- incl. btw met zich mee, dit verhoogt dus de 

werkbare dagen van uw woning bij meerwerk. Voorbeeld: Het totale meerwerkbedrag bedraagt €3100,- dit resulteerd in een 

bouwtijd verlenging van 3 werkbare dagen.

Koper heeft éénmalig de mogelijkheid om tijdens de bouw op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur installatiepunten in de 

wanden te controleren en de woning te bezichtigen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Er is vanuit deze rondgang geen 

mogelijkheid om wijzigingen door te voeren. Na het tekenen van de koperskeuzelijst en verstrijken van de deadline zijn er geen 

wijzigingen meer mogelijk.

Geeft hierbij opdracht aan  Hesco Bouw, tot uitvoering van meer-/minderwerk c.q. wijzigingen zoals aangegeven op dit blad en 

aangehechte lijst.

De bijgevoegde tekeningen geven zo goed als mogelijk de plaats van de betreffende opties weer. Kleine afwijkingen t.o.v. deze 

tekeningen zijn voorbehouden.
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BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 

B.1 Schuifdeur van slaapkamer naar badkamer  €     2.200,00 st 0  €                  -   

Schuifdeursysteem voor de wand met rail, in de kleur RAL 9010 (deze is niet in het zwart 

leverbaar) voorzien van een HPL ''slide deur''. Bediening een haakslot vrij- en bezet met 

krukgarnituur. Met een softclose sluit- en openingvertraging. Vrije doorgang ca 900mm. 

(Richtprijs)

E.1 Aansluiting tbv een condenswasdroger  €        181,50 st 0  €                  -   

Een aansluiting t.b.v. een condenswasdroger nabij de wasmachine.

Inclusief extra groep in de meterkast. De afvoeren worden gecombineerd.

E.2 Verplaatsen aansluiting  €        100,00 st 0  €                  -   

Verplaatsen standaard elektrapunt, CAI, UTP, lichtpunt of schakelaar in de wand/plafond. 

Standaard positie staat vermeld op de verkoop tekening. U dient de gewenste plaats op 

tekening aan te geven.

Cai + Data aansluiting woonkamer , verplaatsen lichtpunt keuken  + woonkamer

E.3 Extra enkele of dubbele geaarde wandcontactdoos  €        124,00 st 0  €                  -   

U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

Dubbel  €        139,00 st 0
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E.4 Extra plafondlichtpunt

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt, inclusief boorwerk. U dient de gewenste plaats 

op tekening aan te geven.
E.4.1 Op een bestaande schakelaar.  €          95,00 st 0  €                  -   

E.4.2 Op een extra schakelaar.  €        146,00 st 0  €                  -   

E.4 Extra wandlichtpunt

Het aanbrengen van een wandlichtpunt, inclusief boorwerk. U dient de gewenste plaats op 

tekening aan te geven.
E.4.1 Op een bestaande schakelaar.  €        117,00 st 0  €                  -   

E.4.2 Op een extra schakelaar.  €        146,00 st 0  €                  -   

E.5 Lichtschakelaar vervangen door LEDdimmer  €        175,00 st 0  €                  -   

 U dient de gewenste plaats op tekening aan te geven.

E.6 CAI aansluitpunt  €        183,00 st 0  €                  -   

Een bedrade leiding met COAX en afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos. U dient de 

gewenste plaats op tekening aan te geven. De kabel wordt afgemonteerd en eindigd bij de 

modemopstelplaats in de technische ruimte. 

E.7 TEL aansluitpunt  €        205,00 st 0  €                  -   

Een bedrade leiding met telefoonkabel en afgemonteerd met aansluiting voor vaste telefonie. U 

dient de gewenst plaats op tekening aan te geven. De kabel wordt afgemonteerd en eindigd bij 

de modemopstelplaats in de technische ruimte. 

E.8 UTP aansluitpunt  €        205,00 st 0  €                  -   

Een bedrade leiding met UTP en afgemonteerd CAT6-wandcontactdoos met een RJ45-

aansluiting (computer). U dient de gewenst plaats op tekening aan te geven.

De kabel wordt afgemonteerd en eindigd bij de modemopstelplaats in de technische ruimte. 

E.9 Voorbereiding bediening voor screens (screens worden niet geleverd)  €        102,00 st 0  €                  -   

Loze leiding naar bovenhoek kozijn (buitenzijde) + inbouwdoos aan binnenzijde naast raam 

kozijn voor later te plaatsen bediening voor screens. 

Uitgangspunt elk raam apart bedienbaar, prijs per raamkozijn.

KEUKEN

K.1 Dubbele wcd boven werkblad keuken 0

In de koop van het appartement zijn 2 dubbele wcd's boven het werkblad inbegrepen, positie 

en hoogte op te geven op de aan te leveren keuken tekening.

Aansluiting kooktoestel in de keuken <7360W 0

Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken. Incl. extra 2 -fasen groep 

in de meterkast (2x220V)(perilex). Geschikt voor inductie of keramische kookplaten met een 

vermogen tot 7360W. 

Aansluiting tbv kooktoestel >7360W 0

Het bedraden van de loze leiding voor een kooktoestel in de keuken, inclusief  extra 3-fasen 

groep in de meterkast (3x400V)(krachtstroom). Geschikt voor inductie of keramische 

kookplaten met een vermogen groter dan 7360W.

K.2 Aansluiting t.b.v. een vaatwasmachine 0

Een aansluiting t.b.v. de vaatwasmachine naast de gootsteen in de keuken. In 

opbouwuitvoering. Incl. water toe- en afvoer en incl. extra groep in de meterkast.

K.3 Een aansluiting t.b.v. de magnetron/ (combi) Oven / Close-in boiler 0

Een aansluiting t.b.v. de oven/(combi)magnetron/close-in boilet, inclusief extra groep in de 

meterkast. U dient de gewenste plaats met maatvoering op tekening aan te geven.

Enkele/dubbel geschakelde WCD lichtpunt 0

Een geschakelde wcd (t.b.v. van verlichting kastjes). Geschakeld d.m.v. een enkelpolige 

schakelaar. (Voor dimmers zie optie E.5)

K.4

 €        436,00 

 €        487,00 

 €        270,00 

 €        350,00 

 €                  -   

 Incl. 

st

pst

 €                  -   st

 €                  -   

 €                  -   

st

K.7

K

K.5

 Incl.  incl. st

De keukeninstallatie  aanpassen naar aanleiding van de door u uitgezochte keuken. Om u een indicatie te geven van de kosten zijn hieronder een 

aantal mogelijke aanpassingen afgeprijsd.

st  Incl. 



Sanitair

S.1 NTB st

U wordt de mogelijkheid geboden om bij de sanitair showroom (Gevier te Drachten) ander 

sanitair uit te kiezen. De prijsconsequenties hiervan worden als meer-/minderwerk verrekend. 

T.1 NTB

U wordt de mogelijkheid geboden om bij Bouwcenter Concordia te Heerenveen uit een aantal 

vaste paket voorstellen te kiezen. De prijsconsequenties hiervan worden als meer-/minderwerk 

verrekend.

Totaal  €                  -   

S
Zie voor standaard geleverd sanitair: Sanitair boekje - …............ ..-.-22

T Tegelwerk

 €                  -    €               -   

 €               -   st  €                  -   


