KEUZELIJST
Project

: 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer

: 4014758P

Woningtype

: Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum

: 01-10-2020

Code

Omschrijving

A

WONINGAANPASSINGEN

2

Garage/Berging/Carport

A2-500

Tuinkamer (bnr 69, 70, 73, 74, 77, 78, 84, 85, 89)

Prijs
(incl. BTW)

€ 46.500,00
Vast

Aan de zijgevel van de woning wordt de woonkamer samengevoegd met een
gedeelte van de berging. Zoals aangegeven op de optietekeningen wordt er in de
berging een geïsoleerde scheidingswand op ongeveer 2,0 meter vanaf de
voorgevel geplaatst. In de wand tussen de woonkamer en de oorspronkelijke
berging wordt een sparing aangebracht met een breedte van ongeveer 3 meter. Op
de plek van de sparing wordt een constructieve balk aangebracht die wordt
afgetimmerd met brandwerend materiaal. Deze balk en betimmering blijven in het
zicht en zijn dus niet vlak met het plafond. De houten buitenwanden van de berging
worden vervangen door een geisoleerde spouwmuur met houten gevel. Het dak
van de berging wordt uitgevoerd in kanaalplaatvloer met isolatie en dakbedekking.
De naden van de kanaalplaten (in het plafond) lopen niet door in het plafond van
de woonkamer.
In de achtergevel van de oorspronkelijke berging wordt een vast kozijn geplaatst
die qua materiaal en afwerking gelijk is aan het basis kozijn in de achtergevel. Het
kozijn begint op vloerniveau.
In het tuinkamergedeelte komt een plafondlichtpunt met lichtschakelaar en een
dubbele wandcontactdoos. De dubbele wandcontactdoos en de CAT6 leiding in de
woonkamer die zich op de vervallen wand bevinden, worden verplaatst. De
verwarming wordt uitgebreid. In de voorgevel van de berging (voorheen berging)
wordt een houten kozijn met twee ongeïsoleerde deuren aangebracht. De actieve
deur (loopdeur) komt aan de kant van de woning. Het slot in de bergingsdeur heeft
een cilinder die gelijk is aan de overige sloten van de buitendeurkozijnen van de
woning.
De elektrapunten van de berging worden in de berging verplaatst. In de berging
wordt geen verwarming aangebracht en er is sprake van natuurlijke ventilatie.
NB
Bij een aantal woningtypes kan ook de naastgelegen woning kiezen voor de optie
'tuinkamer'. De exacte breedte van de tuinkamer is hiervan afhankelijk vanwege de
constructie opbouw.
Materialen en afwerking van het tuinkamergedeelte zijn conform de basis woning.
De kleur van het raamkozijn en de bergingsdeur is conform hetgeen dat in de
kleur- en materiaalstaat bij deze onderdelen genoemd staat. De berging blijft
onafgewerkt conform de omschrijving bij de berging in de Technische Omschrijving.
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KEUZELIJST
Project

: 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer

: 4014758P

Woningtype

: Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum

: 01-10-2020

Code

Omschrijving

A

WONINGAANPASSINGEN

3

Gevelwijzigingen

A3-100

Wijzigen positie schuivend deel schuifpui

Prijs
(incl. BTW)

€ 150,00
Vast

Het schuifgedeelte van de bestaande schuifpui wordt omgewisseld met het vaste
gedeelte van de schuifpui. Het schuifende gedeelte komt aan de niet-trapzijde.
NB
Bij bnr 63 t/m 89 zal de trap naar de tuin verplaatsen conform de optietekening.

A3-222

Verbreden basis schuifpui achtergevel circa 3,1m met vast kozijn (bnr 63
t/m 89)

€ 2.750,00
Vast

De basis schuifpui in de achtergevel op de begane grond wordt uitgevoerd met een
breedte van circa 3,1 meter, zoals aangegeven op de optietekening.
Materiaal en afwerking is conform de basis schuifpui.

A3-232

4-delig schuifpui circa 3,8m en vast kozijn vervalt (bnr 63 t/m 89)

€ 3.150,00
Vast

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui
en het vast kozijn een schuifpui met een breedte van circa 3,8 meter geplaatst,
zoals aangegeven op de optietekening. De schuifpui wordt uitgevoerd in 4 delen
waarvan 2 schuivend. De schuifdelen worden aangebracht in het midden van de
schuifpui. De schuifpui, de afwerking aan de binnenzijde en de installaties worden
uitgevoerd volgens optietekening en technische omschrijving. De standaard
schuifpui en het vast kozijn in de achtergevel komen te vervallen. Het
buitenlichtpunt wordt verplaatst naast het kozijn.

A3-312

Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,1m met vast kozijn
(bnr 63 t/m 89)

€ 2.950,00
Vast

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui
een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge zijlichten geplaatst,
zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met openslaande deuren
en zijlichten is ongeveer 3,1 m breed en wordt gemaakt van hardhout, dekkend
geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve deur (loopdeur)
wordt aan de kant van de trap geplaatst.
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A3-313

Openslaande dubbele tuindeuren met zijlichten circa 3,8m en vast kozijn
vervalt (bnr 63 t/m 89)

Prijs
(incl. BTW)

€ 3.350,00
Vast

In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard schuifpui
en het vast kozijn een houten kozijn met openslaande deuren en twee kozijnhoge
zijlichten geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Het 4-delig kozijn met
openslaande deuren en zijlichten is ongeveer 3,8 m breed en wordt gemaakt van
hardhout, dekkend geschilderd en voorzien van isolerende beglazing. De actieve
deur (loopdeur) wordt aan de kant van de trap geplaatst. Het buitenlichtpunt wordt
verplaatst naast het kozijn.

A3-360

Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren

€ 150,00
Vast

De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de
passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren. De loopdeur komt aan de
niet-trapzijde.
[U kunt deze optie alleen kiezen als u ook een optie openslaande deuren heeft
gekozen]
NB
Bij bnr 63 t/m 89 zal de trap naar de tuin verplaatsen conform de optietekening.

A3-550

Raamkozijn met draaiend deel in de achtergevel (bnr 63 t/m 89)

€ 2.150,00
Vast

In de achtergevel op de 2e verdieping wordt een raamkozijn met draai-kiep deel
geplaatst, zoals aangegeven op de optie tekening
Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.
[Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie B1-304, B1-441 of optie A3551]

A3-551

Raamkozijn met draaiend en vast deel in de achtergevel (bnr 63 t/m 89)

€ 2.350,00
Vast

In de achtergevel op de 2e verdieping wordt een raamkozijn met een vast en draaikiep deel geplaatst, zoals aangegeven op de optie tekening
Materiaal en afwerking zijn conform de basiswoning.
[Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie B1-304, B1-441 of optie A3550]
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A3-702

Matglas in badkamerraam (bnr 63 t/m 89)

Prijs
(incl. BTW)

€ 225,00
Vast

Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de
badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.

B

RUWBOUW

1

Indelingen

B1-101

Kopwand tussen keukenruimte en woongedeelte (bnr 63 t/m 89)

€ 375,00
Vast

Tussen de keukenruimte en woongedeelte wordt een verdiepingshoge kopwand
van ongeveer 40 cm diep geplaatst. Deze kopwand komt in het verlengde van
wand tussen de hal en de woonkamer te staan. De kopse kant van de kopwand
wordt voorzien van stucprofielen en verder niet afgewerkt.
Het materiaal en de afwerking zijn conform basiswoning.

B1-200

Slaapkamer 2 vergroten (bnr 54 t/m 61, 63 t/m 89)

€ 450,00
Vast

De wand tussen slaapkamer twee en slaapkamer één wordt ongeveer 70 cm
verplaatst richting slaapkamer één. Dit zodat er in slaapkamer twee ruimte
gecreëerd wordt voor een kastenwand.
De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe situatie.

B1-210

Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen (bnr 54 t/m 61, 63 t/m 89)

€ 55,00
Vast

De wand tussen slaapkamer 1 en 3 vervalt, zodat er een grote slaapkamer aan de
achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn met deur van slaapkamer 3
vervalt en de sparing wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. De positie
van de plafondlichtpunten wordt niet aangepast en de lichtschakelaar wordt naast
het deurkozijn aangebracht. De wandcontactdoos op de wand tussen de
slaapkamers vervalt.
De verwarming en mechanische ventilatie worden aangepast naar de nieuwe
indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.
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B1-230

Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen en realiseren inloopkast (bnr 54 t/m 61,
63 t/m 89)

Prijs
(incl. BTW)

€ 750,00
Vast

De wand tussen slaapkamer 1 en slaapkamer 3 komt te vervallen, zodat er een
grote slaapkamer aan de achterzijde van de woning ontstaat. Ook het deurkozijn
met deur van slaapkamer 1 vervalt en de sparing wordt dichtgezet met een dichte
scheidingswand. De draairichting van de deur van slaapkamer 3 wordt aangepast
en de lichtschakelaar wordt naast het deurkozijn aangebracht. De
wandcontactdoos op de wand tussen de slaapkamers wordt verplaatst. Het
plafondlichtpunt van slaapkamer 1 wordt op dezelfde lijn als die van slaapkamer 3
aangebracht.
In de slaapkamer worden twee verdiepingshoge scheidingswanden
geplaatst met daartussen een doorloop van ongeveer 1 meter breed. Zo ontstaat er
tussen de grote slaapkamer en slaapkamer 2 een inloopkast. De kopse kanten van
de scheidingswanden worden voorzien van stucprofielen en verder niet
afgewerkt. In de inloopkast wordt een plafondlichtpunt en een lichtschakelaar (aan
de buitenzijde van de inloopkast) aangebracht.
De verwarming en mechanische ventilatie worden aangepast naar de nieuwe
indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

B1-302

Vergrote badkamer met badaansluiting 1e verdieping (bnr 63 t/m 89)

€ 2.550,00
Vast

De wand tussen de badkamer en slaapkamer 2 verplaatst met ongeveer 60 cm
richting de slaapkamer, waardoor de badkamer zo'n 2,80 meter breed wordt. Ook
de aansluiting voor warm en koud water, de afvoer, de aarding voor de wastafel,
het lichtpunt achter de spiegel, de wandcontactdoos naast de wastafel worden
verplaatst. De plafondlichtpunten van de badkamer en slaapkamer 2 worden
gecentreerd in de ruimte. De radiator in de badkamer wordt naast het deurkozijn
geplaatst.
Tevens wordt er een badaansluiting in de badkamer aangebracht. De optie is
exclusief sanitair en tegelwerk. Het kozijn in de badkamer wordt uitgevoerd als
kiepraam i.p.v. draai-kiep raam i.v.m. regels Bouwbesluit (opstapmogelijkheden)
en krijgt doorval veilig glas.
NB
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met sanitair en tegelwerkopdracht via
Thuis - de Showroom.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie vergroten boilervat C3-801.
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B1-304

Extra badkamer 2e verdieping (bnr 63 t/m 89)

Prijs
(incl. BTW)

€ 29.900,00
Vast

Op de 2e verdieping wordt aan de achtergevel (t.p.v. slaapkamer 4) een extra
badkamer gerealiseerd. De binnenwanden worden aangepast. De trap wordt
uitgevoerd met een lepe hoek i.v.m. de benodigde installaties voor de badkamer.
De deur naar de badkamer (voorheen slaapkamer 4) wordt gespiegeld en
slaapkamer 4 krijgt zijn toegang tegenover de trap. De badkamer wordt voorzien
van een douche- en wastafelaansluiting, douchegoot WTW, radiator aansluiting
incl. radiator (elektrisch), wand- en plafondlichtpunt met schakelaar en
wandcontactdoos. In de achtergevel wordt een raamkozijn met draai-kiep deel
geplaatst, zoals aangegeven op de optietekening. Slaapkamer 5 wordt ongeveer
1,4 m verkleind t.b.v. slaapkamer 4.
De verwarming en mechanische ventilatie worden aangepast aan de nieuwe
situatie.
De optie is inclusief sanitair en tegelwerk. Het sanitair en tegelwerk zijn identiek
aan de basis badkamer op de 1e verdieping. Aanpassingen zijn mogelijk via Thuis de Showroom.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.
[Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie vergroten boilervat C3801]

B1-441

Extra slaapkamer 2e verdieping (bnr 63 t/m 89)

€ 4.750,00
Vast

Op de 2e verdieping wordt aan de achtergevel (t.p.v. slaapkamer 4) een extra
slaapkamer 6 gerealiseerd. De deur naar slaapkamer 6 (voorheen slaapkamer 4)
wordt gespiegeld en slaapkamer 4 krijgt een eigen toegang tegenover de trap. In
de achtergevel wordt een raamkozijn met een vast en draai-kiep deel geplaatst,
zoals aangegeven op de optietekening. Slaapkamer 5 wordt ongeveer 1,2 m
verkleind t.b.v. slaapkamer 4.
De elektra installatie wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de optietekening.
De verwarming en de mechanische ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe
indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.
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B1-442

Inloopkast achterzijde 2e verdieping (bnr 63 t/m 89)

Prijs
(incl. BTW)

€ 2.250,00
Vast

Op de 2e verdieping wordt aan de achtergevel (t.p.v. slaapkamer 4) een inloopkast
gerealiseerd. De deur naar slaapkamer 4 wordt verplaatst tegenover de trap. In de
wand tussen slaapkamer 4 en de inloopkast komt bij de achtergevel een
verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed. De kopse kant van de
scheidingswand wordt verder niet afgewerkt. Slaapkamer 5 wordt ongeveer 1,86 m
verkleind t.b.v. slaapkamer 4.
De elektra installatie wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de optietekening.
De verwarming en de mechanische ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe
indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

B1-443

Slaapkamer 5 verkleinen en realiseren inloopkast 2e verdieping (bnr 63 t/m
89)

€ 2.250,00
Vast

Op de 2e verdieping wordt tegenover de trap (t.p.v. slaapkamer 5) een inloopkast
gerealiseerd. In de wand tussen slaapkamer 4 en de inloopkast komt een
verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed. De kopse kanten van de
scheidingswanden worden verder niet afgewerkt. De toegang naar de verkleinde
slaapkamer 5 wordt ongeveer 1,86 m verplaatst richting voorzijde.
De elektra installatie wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de optietekening.
De verwarming en de mechanische ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe
indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Pagina 7 van 11

KEUZELIJST
Project

: 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer

: 4014758P

Woningtype

: Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum

: 01-10-2020

Code

Omschrijving

B

RUWBOUW

B1-600

Slaapkamers 1 en 3 samenvoegen en realiseren onbenoemde ruimte (bnr
54 t/m 61, 63 t/m 89)

Prijs
(incl. BTW)

€ 800,00
Vast

De wand tussen slaapkamer 1 en 3 komt te vervallen en in het verlengde van het
deurkozijn van slaapkamer 3 wordt een wand geplaatst richting de zijgevel. Zo
ontstaat er een grote slaapkamer aan de achterkant van de woning en een
onbenoemde ruimte tussen slaapkamer 1 en 2. De draairichting van de deur van
slaapkamer 3 wordt gespiegeld en de lichtschakelaar wordt naast het deurkozijn
aangebracht.
De wandcontactdoos op de wand tussen de slaapkamers wordt binnen de ruimte
verplaatst. Het plafondlichtpunt van slaapkamer 1 wordt op dezelfde lijn als die van
slaapkamer 3 aangebracht. In de onbenoemde ruimte wordt een plafondlichtpunt
met lichtschakelaar naast het deurkozijn geplaatst. De draairichting van de deur
van de onbenoemde ruimte (voormalig slaapkamer 1) wordt gespiegeld.
De verwarming en de mechanische ventilatie wordt aangepast naar de nieuwe
indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

B1-620

Slaapkamer 3 wordt inloopkast (bnr 54 t/m 61, 63 t/m 89)

€ 700,00
Vast

Het deurkozijn tussen slaapkamer 3 en de overloop komt te vervallen en de sparing
wordt dichtgezet met een dichte scheidingswand. In de wand tussen slaapkamer 3
en slaapkamer 1 wordt een verdiepingshoge doorloop van ongeveer 1 meter breed
aangebracht bij de achtergevel. De kopse kant van de scheidingswand wordt
verder niet afgewerkt. De dubbele wandcontactdoos wordt naast de opening
verplaatst. De lichtschakelaar van het lichtpunt in slaapkamer 3 (nu inloopkast)
wordt aan de kant van de slaapkamer aangebracht, op de scheidingswand bij de
doorloop.
De verwarming wordt aangepast naar de nieuwe indeling.
Materialen en afwerking zijn conform de basiswoning.

2

Keuken

B2-002

Keuken installaties verplaatsen naar het midden (bnr 64, 65, 68 t/m 79, 82
t/m 89)

€ 1.850,00
Vast

De standaard keuken aansluitingen worden voor oplevering verplaatst naar het
midden van de woning zoals aangegeven op de optietekening. De
wandcontactdozen t.b.v. de afzuigkap en kookplaat worden onder het kookeiland
geplaatst.
Positie van de MV-punten wordt niet gewijzigd.
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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.

Prijs
(incl. BTW)

n.o.t.k
Nader
overeen te
komen

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

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.

C

INSTALLATIES

1

Loodgieter

C1-110

Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (koudwater)

n.o.t.k
Nader
overeen te
komen

€ 850,00
Vast

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan inclusief leegloopautomaat
(koudwater) aan de voorgevel van de woning. De buitenkraan wordt geplaatst aan
dezelfde zijde als de meterkast. De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil, de
uiteindelijke hoogte is afhankelijk van de verdeling van het gevelmetselwerk. De
buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geisoleerde
spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat het aftappunt en
leiding bevriezen. De leiding van de buitenkraan is in de meterkast af te tappen via
een afsluitkraan.
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C

INSTALLATIES

C1-201

Uitstortgootsteen in de aangebouwde berging (bnr 69, 70, 73, 74, 77, 78,
84, 85, 89)

Prijs
(incl. BTW)

€ 2.100,00
Vast

Het leveren en monteren van een plaatstalen uitstortgootsteen (breedte 50 cm) met
koudwateraansluiting en riolering in de berging, met tapkraan en onderuitloop. De
uitstortgootsteen wordt geplaatst tegen de woningwand aan de achterzijde.
Inclusief het aanbrengen van een kruipluik achter in de garage zodat de
kruipruimte onder de berging bereikbaar wordt.
NB
De definitieve plaats van het kruipluik is afhankelijk van de vloerelementen. Bij
keuze voor optie tuinkamer A2-500 wordt het kruipluik in de verkleinde berging
aangebracht.

2

Elektra

C2-100

Aanpassen elektra-installatie via opdracht elektricien
U geeft opdracht voor het aanpassen van de elektra-installatie in de woning zoals
besproken bij onze projectshowroom.

C2-874

Extra CO2 sensor voor WTW systeem slaapkamer 4 (bnr 63 t/m 89)

n.o.t.k
Nader
overeen te
komen
€ 550,00
Vast

Het aanbrengen van een extra CO2 sensor t.b.v. de aansturing van het WTW 2
zone systeem binnen de woning. In de gewenste ruimte wordt nabij het
binnendeurkozijn een bediening voor de extra CO2 sensor aangebracht. De positie
van de sensor is afhankelijk van uw keuze vertrek en gekozen ruwbouw opties.

C2-875

Extra CO2 sensor voor WTW systeem slaapkamer 5 (bnr 63 t/m 89)

€ 550,00
Vast

Het aanbrengen van een extra CO2 sensor t.b.v. de aansturing van het WTW 2
zone systeem binnen de woning. In de gewenste ruimte wordt nabij het
binnendeurkozijn een bediening voor de extra CO2 sensor aangebracht. De positie
van de sensor is afhankelijk van uw keuze vertrek en gekozen ruwbouw opties.

3

Verwarming

C3-801

Vergroten boilervat warmtepomp (bnr 54, 58, 62, 63 t/m 89)

€ 670,00
Vast

Het plaatsen van een boilervat van 240 liter. Het boilervat van 200 liter vervalt.
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KEUZELIJST
Project

: 36 woningen Buitengewoon en Goudse Laan | Gouda

Werknummer

: 4014758P

Woningtype

: Buitengewoon bnr 63 t/m 89

Datum

: 01-10-2020

Code

Omschrijving

D

AFBOUW

1

Binnendeuren

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.

Prijs
(incl. BTW)

n.o.t.k
Nader
overeen te
komen

NB
In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om
deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.

3

Trappen

D3-210

Trap van 1e naar 2e verdieping dicht uitvoeren

€ 325,00
Vast

In plaats van de standaard open trap wordt er een dichte trap van vurenhout
geplaatst.
De trap wordt in de fabriek voorzien van grondverf en tijdens de bouw worden de
trapspil en de trapboom voorzien van een laklaag. De bovenkant van de treden en
de stootborden van de trap worden afgewerkt met grondverf. De onderkant van de
trap krijgt een laag grondverf, maar wordt verder niet afgewerkt.
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