
Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen B.V.
Postbus 1

1749 ZG  WARMENHUIZEN
 

Ruwbouwopties
Bouwkundig

1.01 Verplaatsen binnendeur € 75,00

1.02 verplaatsen bouwkundige binnenwand excl. elektra prijs per m1 € 50,00

Elektra

3.01 Verplaatsen wand elektrapunt. € 115,00

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven inclusief de hoogte. Indien er 
geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos / cai / utp op ca. 300 mm 
boven afgewerkte vloer gemonteerd en schakelaar op ca.1050 mm. 

3.13.1 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. € 470,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, aangesloten op een aparte groep 
in de meterkast (230V-16A). 
De groep wordt aangebracht onder een bestaande aardlekschakelaar. 

U dient de gewenste positie gemaatvoerd op tekening aan te geven inclusief de hoogte. 
Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, wordt de wandcontactdoos op ca. 300 mm boven 
afgewerkte vloer gemonteerd. 

Als het maximaal aantal groepen in de meterkast wordt overschreden moet de meterkast worden 
uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (Optie 3.17). Nadat al uw keuzes met betrekking tot 
de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of optie 3.17 voor uw 
woning noodzakelijk is. 

3.13.3 Bedraden en afmonteren loze leiding oven op een aparte groep. € 265,00

Het bedraden en afmonteren van de loze leiding tbv een oven, aangesloten op een aparte groep 
in de meterkast (230V-16A). 
De groep wordt aangebracht achter een aardlekschakelaar. 

Als het maximaal aantal groepen in de meterkast wordt overschreden moet de meterkast worden 
uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (Optie 3.17). Nadat al uw keuzes met betrekking tot 
de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of optie 3.17 voor uw 
woning noodzakelijk is. 

Hoogte conform keuken 0-tekening. 

3.13.4 Bedraden en afmonteren loze leiding quooker op een aparte groep. € 265,00

Het bedraden en afmonteren van de loze leiding tbv een quooker, aangesloten op een aparte 
groep in de meterkast (230V-16A). 
De groep wordt aangebracht achter een aardlekschakelaar. 

Als het maximaal aantal groepen in de meterkast wordt overschreden moet de meterkast worden 
uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (Optie 3.17). Nadat al uw keuzes met betrekking tot 
de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of optie 3.17 voor uw 
woning noodzakelijk is. 

Hoogte conform keuken 0-tekening. 
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Ruwbouwopties
Elektra

3.17 Extra aardlekschakelaar in de meterkast. € 315,00

Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast waardoor ruimte voor 
4 extra elektragroepen ontstaat. Indien er meer dan 8 groepen voor de elektra-installatie in de 
woning nodig zijn, is het noodzakelijk om de meterkast uit te breiden en dus te kiezen voor deze 
optie. Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal door de 
installateur worden nagegaan of deze optie voor uw woning noodzakelijk is. De genoemde prijs is 
exclusief de extra elektragroepen. 

3.25.1 Bedraden en afmonteren loze leiding tpv kookeiland als 2x 230 volt kookaansluiting. € 440,00

Aanwezige loze leiding bedraden en afmonteren met een extra 2x 230V kookaansluiting. 

Als het maximaal aantal groepen in de meterkast wordt overschreden moet de meterkast worden 
uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (Optie 3.17). Nadat al uw keuzes met betrekking tot 
de elektra-installatie bekend zijn, zal door de installateur worden nagegaan of optie 3.17 voor uw 
woning noodzakelijk is. 

3.52.1 Bedraden en afmonteren loze Leiding als aansluitpunt data CAT6. € 245,00

Bedraden en afmonteren loze leiding met UTP kabel tbv aansluitpunt data, in de meterkast 
afgemonteerd met een RJ connector. 

3.57.1 Bedraden en afmonteren loze leiding als aansluitpunt CAI € 255,00

Bedraden en afmonteren loze leiding met coax kabel tbv aansluitpunt televisie, in de meterkast 
afgemonteerd met een F connector. 

3.75 Laadpaal bij parkeerplaats in parkeergarage € 2.960,00

Er wordt een ZAPTEC Pro laadstation geplaatst met een laadvermogen van 3,7 kW tot 22 kW. 
Aanmelden kan via bluetooth of RFID/NFC reader en de verbruiksoverzichten zijn via 
cloudfunctie inzichtelijk. 

Verwarming

4.11 Aanpassen legplan vloerverwarming. € 175,00

Onder de standaard keukenopstelling wordt geen vloerverwarming gelegd. Indien u de 
keukenopstelling wijzigt, kunt u het legplan van de vloerverwarming hierop aanpassen. U dient 
hiervoor een gemaatvoerde plattegrond aan te leveren van de keuken. 

Het aanpassen van de zones gaat in overleg met de installateur, dit in verband met de garantie 
op het behalen van de ruimte temperatuur. 

Keuken

6.01 Standaard keukeninstallaties. € 0,00

Keukeninstallatiepunten worden aangebracht conform de keuken 0-tekening. 
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Afbouwopties sanitair
Sanitair

5.01 Standaard sanitair gehele woning. € 0,00

Sanitair wordt aangebracht conform de Technische Omschrijving en de verkoopcontracttekening. 
5.02 Gewijzigde keuze sanitair bij digitale sanitairshowroom. € 0,00

U ontvangt via Volg je Woning een inlogcode voor de website van de sanitairleverancier. Via 
deze website kunt u een keuze maken voor andere dan standaard sanitair. 

Sanitair volgens offerte showroom Pliegerd.d. ............................. 

9.01 Afvoer gootsteen verplaatsen € 445,00

9.02 Koudwater aansluiting tbv koffiemachine € 245,00
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Afbouwopties tegelwerk
Tegelwerk

7.01 Standaard tegelwerk gehele woning. € 0,00

Het standaard tegelwerk wordt aangebracht conform de Technische omschrijving. 

Wandtegels 250 x330 mm, liggend verwerkt, GLANS wit, vloertegels 300 x300mm, coal (donker 
grijs). 

7.02 Gewijzigde keuze tegelwerk bij onze tegelshowroom. € 0,00

Bij de projectshowroom kunt u het tegelwerk naar uw eigen wens uitzoeken. Zij maken voor u 
een offerte voor het leveren en aanbrengen van het tegelwerk. 
Tegelwerk volgens offerte showroom d.d. .............................. 
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Afbouwopties binnendeuren met beslag
Bouwkundig

1.20 Wijzigen binnendeuren en/of deurbeslag. € 0,00

U ontvangt via Volg je Woning een inlogcode voor de website van de deurenleverancier. Via 
deze website kunt u een keuze maken voor andere dan standaard binnendeuren en/of 
deurbeslag. 
Deurcombinaties volgens offerte Svedex d.d. ............................. 
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