
A WONINGAANPASSINGEN

3 Gevelwijzigingen

A3-100 Wijzigen positie schuivend deel schuifpui

Het schuifgedeelte van de bestaande schuifpui wordt omgewisseld met het vaste 
gedeelte van de schuifpui. Positie conform tekening.

€ 95,00
Vast

B RUWBOUW

1 Indelingen

B1-002 Dichtzetten slaapkamer

Dichtzetten van de slaapkamer door het plaatsen van een lichte scheidingswand 
en een deurkozijn met bovenlicht. De elektra blijft in basis op de oorspronkelijke 
positie. Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast 
conform de gewijzigde indeling.
De slaapkamer krijgt geen eigen ruimtethermostaat.

Alleen van toepassing bij bnr 1, 2, 4, 11, 12, 22, 32, 35, 42, 45, 52, 55.

€ 715,00
Vast

B1-003 Kopwand in de keuken

Plaatsen van een lichte scheidingswand naast de keuken, waardoor de keuken in 
een nis komt. De wand is plafondhoog en circa 700mm lang. De elektra blijft in 
basis op de oorspronkelijke positie. 

Alleen van toepassing bij bnr. 1, 2, 4, 11, 12, 22, 23, 32, 35, 42, 45, 52, 55.

€ 170,00
Vast

B1-004 Vergroten douchehoek

Het vergroten van de douchehoek in de richting van de slaapkamer. De drain en 
douchecombinatie worden verplaatst. Het legplan en inregelstanden van de 
vloerverwarming wordt aangepast conform de gewijzigde indeling. Het nisje in de 
slaapkamer vervalt. Exclusief extra tegelwerk.

Alleen van toepassing bij bnr. 1, 2, 4, 11, 12, 22, 23, 32, 35, 42, 45, 52, 55.

€ 350,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-006 Dichtzetten slaapkamer

Dichtzetten van de slaapkamer door het plaatsen van een lichte scheidingswand 
en een deurkozijn met bovenlicht. De elektra blijft in basis op de oorspronkelijke 
positie. Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast 
conform de gewijzigde indeling.
De slaapkamer krijgt geen eigen ruimtethermostaat.

Alleen van toepassing bij bnr. 14, 17, 25, 28, 63.

€ 715,00
Vast

B1-007 Vergroten slaapkamer 2

Vergroten van slaapkamer 2 door het verplaatsen van de lichte scheidingswand. 
- Inclusief verplaatsing van 1 loze leiding, 1 dubbele wandcontactdoos, th, mv, 
schakelaar b/c en schakelaar d.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.

Alleen van toepassing bij bnr. 15, 27, 81, 82. 

€ 525,00
Vast

B1-008 Inbouwnis in de hal 

Verkleinen van de berging, waardoor in de hal een inbouwnis ontstaat. De elektra 
blijft in basis op de oorspronkelijke positie. Het legplan en inregelstanden van de 
vloerverwarming wordt aangepast conform de gewijzigde indeling.

Alleen van toepassing bij bnr. 15, 16, 26, 27, 61, 62, 71, 72, 81, 82. 

€ 125,00
Vast

B1-009 Vergroten slaapkamer 2

Vergroten van slaapkamer 2 door het verkleinen van de berging en het verplaatsen 
van de binnendeur van slaapkamer 2.  
- De eventuele droger moet op de wasmachine geplaatst worden. I.v.m. de 
aanwezige installaties aan de wand zullen de wasmachine en droger dan verder 
naar voren moeten worden geplaatst.
- Inclusief verplaatsen van de loze leiding en dubbele wandcontactdoos in de 
berging en de th en schakelaar in slaapkamer 2.
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling. Het vloerverwarmingsoppervlak van slaapkamer 2 zal 
worden vergroot.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 

Alleen van toepassing bij bnr. 13, 24.

€ 525,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-010 Vergroten slaapkamer 1, vervallen slaapkamer 2

Vergroten van de woonkamer en slaapkamer 1 door het laten vervallen van 
slaapkamer 2. 
- Inclusief het verplaatsen van de woonkamerdeur, bergingsdeur en 
slaapkamerdeur.
- Inclusief het verplaatsen van de dubbele wandcontactdoos en loze leiding in de 
berging en de schakelaar en enkele wandcontactdoos in de berging.
- Inclusief het verplaatsen van de mv, th, schakelaar d, en schakelaars b en c in de 
woonkamer/keuken. 
- Inclusief het verplaatsen van de enkele wandcontactdoos, wisselschakelaar en 
plafondlichtpunt in de hal.
- Inclusief het verplaatsen van de wandcontactdoos van de vervallen 
scheidingswand tussen de slaapkamers, het vervallen van de th en schakelaar van 
slaapkamer 2 en het verplaatsen van de schakelaar en th van slaapkamer 1. 
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 

Alleen van toepassing bij bnr. 31, 33, 43, 53. 

€ 525,00
Vast

B1-011 Inloopkast in slaapkamer 1, vervallen slaapkamer 2 

Creëren van een inloopkast in slaapkamer 1 door het laten vervallen van 
slaapkamer 2.
- Inclusief vervallen deur en thermostaat slaapkamer 2.
- Inclusief verplaatsen schakelaar slaapkamer 2.
- Inclusief verplaatsen deur, thermostaat en schakelaar slaapkamer 1.
- Inclusief verplaatsen en verkorten scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2. De 
dubbele wandcontactdoos op deze wand verplaatst mee.  
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 

Alleen van toepassing bij bnr. 31, 33, 43, 53.

€ 295,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-012 Vergroten woonkamer, vervallen slaapkamer 2 

Vergroten van de woonkamer door het laten vervallen van slaapkamer 2. 
- Inclusief het verplaatsen van de berging- en woonkamerdeur.
- Inclusief het verplaatsen van de enkele wandcontactdoos en schakelaar in de 
berging. 
- Inclusief het verplaatsen van het plafondlichtpunt, enkele wandcontactdoos en 
wisselschakelaar in de hal. 
- Inclusief het verplaatsen van schakelaars b/c, schakelaar d, de mv en th, 2 
dubbele wandcontactdozen en 1 loze leiding in de keuken/woonkamer. 
- Inclusief het verplaatsen van de wandcontactdoos en het vervallen van th, 
plafondlichtpunt en schakelaar in slaapkamer 1.
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 

Alleen van toepassing bij bnr. 34, 36, 44, 54.

€ 525,00
Vast

B1-013 Vergroten badkamer, vervallen kast 

Vergroten van de badkamer door het laten vervallen van de kast in de hal. 
- Exclusief extra standaard tegelwerk.
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.

Alleen van toepassing bij bnr. 34, 36, 44, 54.

€ 250,00
Vast

B1-014 Inloopkast in slaapkamer 1, vervallen slaapkamer 2 

Maken van een inloopkast in slaapkamer 1 door het laten vervallen van slaapkamer 
2.
- Inclusief verplaatsen deur slaapkamer 1 en vervallen deur slaapkamer 2.
- Inclusief verplaatsen schakelaar en thermostaat slaapkamer 1.
- Inclusief verplaatsen schakelaar en dubbele wandcontactdoos slaapkamer 2 en 
vervallen thermostaat slaapkamer 2. 
- Inclusief verplaatsen en verkorten wand. 
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 

Alleen van toepassing bij bnr. 34, 36, 44, 54.

€ 295,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-015 Vergroten slaapkamer, verkleinen berging 

Verkleinen van de berging waardoor de slaapkamer vergroot wordt.  De aansluiting 
voor de wasmachine wordt verplaatst. De eventuele droger moet op de 
wasmachine geplaatst worden.
- Inclusief verplaatsen van de dubbele wandcontactdoos in de slaapkamer en de 
enkele wandcontactdoos, schakelaar en wasmachine wandcontactdoos in de 
berging. 
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 

Alleen van toepassing bij bnr. 46, 56, 65, 73, 74, 83, 84.

€ 625,00
Vast

B1-016 Vergroten badkamer, verkleinen berging 

Vergoten van de badkamer door het verkleinen van de berging.
- Exclusief extra tegelwerk.
- Inclusief verplaatsing van de aansluiting van de wasmachine, dubbele 
wandcontactdoos en loze leiding. 
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.
- Het vloerverwarmingsoppervlak van de badkamer zal worden vergroot.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 
Alleen van toepassing bij bnr. 64.

€ 725,00
Vast

B1-017 Inloopkast in slaapkamer 1 

Creëren van een inloopkast in slaapkamer 1 door het laten vervallen van 
slaapkamer 2.
- Inclusief verplaatsen van een dubbele wandcontactdoos en schakelaar 
slaapkamer 2. 
- Inclusief vervallen thermostaat en deur slaapkamer 2
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 

Alleen van toepassing bij bnr. 64.

€ 295,00
Vast
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B RUWBOUW

B1-018 Vergoten slaapkamer 2, vervallen slaapkamer 3

Vergroten van slaapkamer 2 door het samenvoegen van slaapkamer 2 en 3. 
- Inclusief vervallen deur slaapkamer 2, thermostaat, lichtpunt en schakelaar 
slaapkamer 3.
- Inclusief verplaatsen 2 dubbele wandcontactdozen en plafondlichtpunt. 
- Het legplan en inregelstanden van de vloerverwarming wordt aangepast conform 
de gewijzigde indeling.
- E.e.a. conform optietekening. De positie van de verplaatsingen staan vast. 

Alleen van toepassing bij bnr. 64.

€ 525,00
Vast

2 Keuken

B2-100 Keukenopstelling volgens opdracht Thuis - de showroom

De keukenopstelling wordt aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van 
Thuis - de showroom. Op basis van de keukeninstallatietekeningen van Thuis - de 
showroom wordt de installatie die nodig is voor uw keukenopstelling voor 
oplevering aangepast.

NB  
De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door 
de keukenshowroom gefactureerd.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

B2-300 Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen

De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening 
keuken) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis 
van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.

NB  
De keukenelementen worden na oplevering geplaatst en worden rechtstreeks door 
de keukenshowroom gefactureerd.

€ 0,00
Vast

3 Badkamer en toiletruimte

B3-100 Sanitair en tegelwerk volgens opdracht Thuis - de showroom

Het sanitair en het tegelwerk in de badkamer en/of toiletruimte worden 
aangebracht zoals is aangegeven in de opdracht van Thuis - de showroom. 

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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B RUWBOUW

B3-101 Standaard sanitair en tegelwerk

Het leveren en monteren van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet en de 
badkamer conform de technische omschrijving.

€ 0,00
Vast

C INSTALLATIES

2 Elektra

C2-000 Elektrapakket 1.1

De woning voorzien van:
- 1 extra dubbele wandcontactdoos in de slaapkamer op +300
- de dubbele wandcontactdoos in de slaapkamer op 1500+ plaatsen ten behoeve 
van de tv
- 1 extra utp CAT 6 aansluiting in de slaapkamer op 1500+ ten behoeve van de tv
- 2 utp CAT 6 aansluitingen in de woonkamer op 300+
- plaatsen wisselschakelaar op wand conform tekening tbv lichtpunt in de 
woonkamer/keuken
- enkele wandcontactdoos in de badkamer wijzigen naar een dubbele 
wandcontactdoos

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening. Let op, 
optietekening per woningtype!

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 2.025,00
Vast

C2-001 Elektrapakket 1.2

De woning voorzien van:
- 1 extra dubbele wandcontactdoos in beide slaapkamers op +300
- dubbele wandcontactdoos in beide slaapkamers op 1500+ plaatsen ten behoeve 
van de tv
- 1 extra utp CAT 6 aansluiting in beide slaapkamers op 1500+ ten behoeve van de 
tv
- 2 utp CAT 6 aansluitingen in de woonkamer op 300+
- enkele wandcontactdoos in de badkamer wijzigen naar een dubbele 
wandcontactdoos
- 1 extra dubbele wandcontactdoos in de woonkamer +300

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening. Let op, 
optietekening per woningtype!

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 2.025,00
Vast
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C INSTALLATIES

C2-002 Elektrapakket 1.3

De woning voorzien van:
- 1 extra dubbele wandcontactdoos in alle drie de slaapkamers op +300
- dubbele wandcontactdoos in alle drie de slaapkamers op 1500+ plaatsen ten 
behoeve van de tv
- 1 extra utp CAT 6 aansluiting in alle drie de slaapkamers op 1500+ ten behoeve 
van de tv
- 2 utp aansluitingen in de woonkamer op 300+
- enkele wandcontactdoos in de badkamer wijzigen naar een dubbele 
wandcontactdoos
- 2 extra dubbele wandcontactdoos in de woonkamer +300

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening.

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 2.550,00
Vast

C2-003 Elektrapakket 1.4

De woning voorzien van:
- dubbele wandcontactdoos in de slaapkamer op 1500+ plaatsen ten behoeve van 
de tv
- 1 extra utp CAT 6 aansluiting in de slaapkamer op 1500+ ten behoeve van de tv
- 2 utp CAT 6 aansluitingen in de woonkamer op 300+
- plaatsen wisselschakelaars op wand in de keuken en slaapkamer tbv lichtpunt in 
de woonkamer/keuken.
- enkele wandcontactdoos in de badkamer wijzigen naar een dubbele 
wandcontactdoos

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening.

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 1.875,00
Vast

C2-004 Elektrapakket 2.1

De woning voorzien van:
- 3 LED inbouwspots in de keuken, aangesloten op een dimmer
- 4 LED inbouwspots in de woonkamer, aangesloten op een dimmer
- De centraaldoos blijft behouden.

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening.

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 2.350,00
Vast
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C INSTALLATIES

C2-005 Elektra pakket 2.2

De woning voorzien van:
- 4 LED inbouwspots in de keuken, aangesloten op een dimmer
- 4 LED inbouwspots in de woonkamer, aangesloten op een dimmer
- De centraaldoos blijft behouden.

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening.

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 2.550,00
Vast

C2-006 Elektrapakket 3.1

De woning voorzien van:
- 4 LED inbouwspots in de badkamer, aangesloten op een dimmer
- De centraaldoos en het wandlichtpunt blijft behouden.

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening.

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 1.295,00
Vast

C2-007 Elektrapakket 3.2

De woning voorzien van:
- 6 LED inbouwspots in de badkamer, aangesloten op een dimmer
- De centraaldoos en het wandlichtpunt blijft behouden.

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening.  Let op, 
optietekening per woningtype!

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 1.795,00
Vast

C2-008 Busch & Jaeger Future Lineair Studio wit schakelmateriaal

De dubbele wandcontactdozen voorzien van luxe schakelmateriaal; Busch & 
Jaeger Future Lineair studio wit

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening.

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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C INSTALLATIES

C2-009 Busch & Jaeger Future Lineair Studio mat zwart schakelmateriaal

De dubbele wandcontactdozen voorzien van luxe schakelmateriaal; Busch & 
Jaeger Future Lineair studio mat zwart. 

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, conform optietekening.

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

C2-100 Individuele aanpassingen elektra conform offerte en tekening Boxum

Je geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in het appartement 
conform offerte en tekening, zoals besproken bij de showroom van Boxum.

Let op, voor een bezoek aan de showroom van Boxum brengen we €200,- 
advieskosten in rekening. Dit bedrag wordt bij opdracht als korting verrekend op de 
elektra-offerte van Boxum.  

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

C2-280 Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. droger

De woning voorzien van:
- 1 extra wandcontactdoos op standaard hoogte in de berging tbv de droger
- op aparte groep

Alleen mogelijk volgens de vastgestelde posities, weergegeven op de 
optietekening nummer

Afwijkende elektra opties zijn alleen mogelijk via de projectshowroom bij 
installateur Boxum.

€ 475,00
Vast

3 Verwarming

C3-006 Leidingvrije zone vloer t.b.v. taatsdeur

Toepassen van een leidingvrije zone van 200mm x 200mm in de vloer ten behoeve 
van een later te plaatsen taatsdeur. Sparing in de hoek van het kozijn conform 
optietekening.

€ 120,00
Per stuk

C3-540 Stadsverwarming CW 5 i.p.v. standaard

CW 5 (9 liter warm water per minuut) afleverset plaatsen t.b.v. stadsverwarming. 

Let op: Voor een hoger CW-label betaal je een hoger vastrecht. Daarnaast moet je 
rekening houden met een hoger verbruik.  

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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C INSTALLATIES

C3-550 Stadsverwarming CW 6 i.p.v. standaard

CW 6 (16,5 liter warm water per minuut) afleverset plaatsen t.b.v. 
stadsverwarming. 

Let op: Voor een hoger CW-label betaal je een hoger vastrecht. Daarnaast moet je 
rekening houden met een hoger verbruik.  

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen

4 Ventilatie

C4-300 Extra MV bediening

Het leveren van een losse handzender voor bijvoorbeeld in de badkamer om de 
mechanische ventilatie te bedienen. Deze handzender wordt los geleverd en kan je 
na de oplevering opplakken in de badkamer. De hoofdbediening zoals 
weergegeven op de verkooptekeningen blijft gehandhaafd.

€ 195,00
Per stuk

D AFBOUW

1 Binnendeuren

D1-000 Verplaatsen binnendeur en kozijn

Het verplaatsen van een binnendeur en binnendeurkozijn conform tekening, 
exclusief het verplaatsen van elektra. Het legplan en inregelstanden van de 
vloerverwarming wordt aangepast conform de gewijzigde indeling.

€ 150,00
Per stuk

D1-001 Dichtzetten alle bovenlichten 

Het dichtzetten van de bovenlichten in het hele appartement. De wand boven alle 
deurkozijnen wordt dichtgezet met een lichte scheidingswand. De wand wordt 
behangklaar opgeleverd. 

Let op prijzen zijn per deur! Dichtzetten van een enkel bovenlicht is niet mogelijk. 
Deze optie dient ook in de deurentool te worden aangepast naar een kozijn zonder 
bovenlicht. 

€ 95,00
Per stuk

D1-002 Vervallen binnendeur en kozijn

Vervallen deur en kozijn inclusief hang en sluitwerk.

€ 0,00
Per stuk

D1-100 Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier

Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, 
volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.

n.o.t.k
Nader 

overeen te 
komen
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D AFBOUW

D1-101 Standaard binnendeuren 

Je geeft opdracht voor het aanbrengen van de standaard binnendeuren, 
kozijnen en/of garnituren in de woning.

€ 0,00
Vast

D1-310 Wijzigen draairichting binnendeur (exclusief elektra)

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen 
van de lichtschakelaar.

Nieuwe draairichting in overleg met kopersadviseur aangeven op de tekening.

€ 75,00
Per stuk

4 Plafondafwerking

D4-000 Vervallen plafondspuitwerk gehele appartement

Het laten vervallen van het spuitwerk op het plafond van het hele appartement: Hal, 
woonkamer, keuken, technische ruimte, slaapkamer(s), badkamer en, indien van 
toepassing, toiletruimte. Het betonplafond wordt niet afgewerkt, behandeld of 
uitgevlakt. Het spuitwerk op de wanden van het toilet, boven het tegelwerk, vervalt 
ook.

€ 0,00
Vast
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