
2. Elektra

Optienr. Omschrijving Woonlaag Ruimte Aantal Definitief

2.1.21 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op buitengevel
Op de buitengevel wordt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd. Positie
conform tekening. 

Begane grond Achtertuin 1 25-06-2021

2.1.21 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op buitengevel
Op de buitengevel wordt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd. Positie
conform tekening. 

2de verdieping Balkon 1 25-06-2021

2.3.00 Extra loze leiding vanuit de meterkast
Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt
voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje
aangebracht. Positie conform tekening.

1st verdieping Hal 1 25-06-2021

2.3.00 Extra loze leiding vanuit de meterkast
Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt
voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje
aangebracht. Positie conform tekening.

2de verdieping Overloop 2 25-06-2021

3. Verwarming en ventilatie

Optienr. Omschrijving Woonlaag Ruimte Aantal Definitief

3.3.32 Vloerverwarmingsvrije zone
In deze ruimte zal een zone vrij zijn van vloerverwarming.

2de verdieping Overloop 1 25-06-2021

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

1st verdieping Badkamer 1 25-06-2021
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Optienr. Omschrijving Woonlaag Ruimte Aantal Definitief

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

Begane grond Achtertuin 1 25-06-2021

4.3.12 Warm en koud water en afvoer
Aanbrengen van afgedopte koud waterleiding + afvoer tbv pantry

2de verdieping Overloop 1 25-06-2021
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