Adres
UTRECHT
Project

2401 - De Nieuwe Defensie

Bouwnummer

2.01.003

Opdrachtbevestiging
1. Bouwkundig
Optienr. Omschrijving + Memo
1.3.00

Ruimte

Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur
Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur

Datum def.
29-06-2021

Aantal Totaalprijs
1 Standaard

2. Elektra
Optienr. Omschrijving + Memo

Ruimte

Datum def.

Begane grond
Woonkamer

24-06-2021

1 * € 225,00

2.1.21

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op buitengevel
Begane grond
Op de buitengevel wordt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte Achtertuin
van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld/balkon. De wandcontactdoos
wordt als opbouw uitgevoerd.

24-06-2021

1 * € 225,00

2.2.03

Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar
Een extra wandlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op
een hoogte van circa 1,9 meter boven de afgewerkte vloer.

Begane grond
Entree

24-06-2021

1 * € 275,00

2.3.00

Extra loze leiding vanuit de meterkast
1st verdieping
Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar
Hal
keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten
in de meterkast. De controledraad mag niet gebruikt worden als trekveer. De hoogte van de
loze leiding is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos
van de loze leiding een afdekkapje aangebracht.

24-06-2021

1 * € 160,00

2.1.00

Extra dubbele wandcontactdoos (duo- horizontaal)
Een extra dubbele wandcontactdoos wordt in een ruimte naar keuze aangebracht. De hoogte
van de wandcontactdoos is conform de overige wandcontactdozen in de gekozen ruimte.

Aantal Totaalprijs

N.B. Een loze leiding is niet geschikt voor het doorvoeren van meer dan één kabel. Bij het
trekken van meer dan één kabel door de loze leiding na oplevering van de woning kan er
geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.

3. Verwarming en ventilatie
Optienr. Omschrijving + Memo
3.4.91

Ruimte

Puls schakelaar t.b.v. afzuigsysteem (WTW)
1st verdieping
Een bedrade puls schakelaar tbv afzuigsysteem (WTW). Hierdoor is het mogelijk om ook vanuit Badkamer
de badkamer het afzuigsysteem (WTW) te bedienen. Deze schakelaar wordt naast de
bestaande licht schakelaar geplaatst.

Datum def.
24-06-2021

Aantal Totaalprijs
1 * € 235,00

4. Loodgieterswerk
Optienr. Omschrijving + Memo
4.3.10

Ruimte

Buitenkraan achtergevel
Begane grond
In de achtergevel wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 600 mm vanaf het Achtertuin
maaiveld. De buitenkraan is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast. De installateur zal de
opgegeven positie beoordelen.

Datum def.
24-06-2021

Aantal Totaalprijs
1 * € 495,00

5. Tegelwerk
Optienr. Omschrijving + Memo
5.0.01

Standaard sanitair en tegelwerk badkamer/toiletruimte
Het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in
de technische omschrijving.
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Ruimte

Datum def.

1st verdieping
Badkamer

29-06-2021

Aantal Totaalprijs
1 Standaard
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6. Keuken
Optienr. Omschrijving + Memo
6.1.01

Ruimte

Standaard keuken installatiepunten 26-11-2020
Begane grond
De keukeninstallatiepunten worden conform de 0-tekening van Bruynzeel Keukens uitgevoerd. Keuken
d.d. 26-11-2020

Datum def.
29-06-2021

Aantal Totaalprijs
1 Standaard

Totaalprijs definitieve keuzes

€ 1.615,00

Opgenomen in KAO

* € 1.615,00

Opdrachtbevestiging

€ 0,00

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Met deze opdrachtbevestiging komen alle vorige versies te vervallen.
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