
Koperskeuze lijst

Naam

Adres

Plaats

Telefoonnummer privé

Mobiel nummer

Hierbij geeft ondergetekende opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van de standaard koperskeuzes.

Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden meer- en minderwerk.

Uw bouwnummer .................................................................................................................................:

Postcode

.................................................................................................................................:

.................................................................................................................................:

.................................................................................................................................:

.................................................................................................................................:

...............................:

:

Handtekening voor akkoord

Datum

:

:

...............................................

...............................................

Werknummer : K21007

24 app De Markant Vathorst Amersfoort:Projectomschrijving

E-mail : .................................................................................................................................

Mobiel nummer 2

Telefoonnummer zakelijk :

:...............................

...............................................

..............................................

Verzenden aan : Klompenburg Bouw B.V.

Pascalweg 11B

8071 SE NUNSPEET

Prijzen inclusief 21% BTW Page 1 of 3

Paraaf:  ....................

19 januari 2022Datum



Werknummer : K21007

24 app De Markant Vathorst Amersfoort:Projectomschrijving

Code Omschrijving Keuze Aantal

Koperskeuze lijst

DeadlinePrijs

RUWBOUW1

BOUWKUNDIGBE
€ 1.850,001BE.001 .........Aanbrengen extra slaapkamer appartement type A

€ 1.975,001BE.002 .........Aanbrengen extra slaapkamer appartement type B

€ 5.650,001BE.003 .........Leveren en monteren screens hoekappartement
Leveren en monteren screens ter plaatse van de woonkamer / keuken en
slaapkamer. Kozijn aan de galerijzijde (entreedeurkozijn met zijlicht van
appartement) wordt niet voorzien van een screen.
De screens zijn elektrisch bediend middels een afstandsbediening. 
De prijs is inclusief de benodigde elektra aansluitingen.

€ 2.975,001BE.004 .........Leveren en monteren screens tussenappartement
Leveren en monteren screens ter plaatse terras- / balkonzijde van de woonkamer
/ keuken. Kozijnen aan de galerijzijde worden niet voorzien van screens.
De screens zijn elektrisch bediend middels een afstandsbediening. 
De prijs is inclusief de benodigde elektra aansluitingen.

ELEKTRA INSTALLATIEEI
€ 275,001EI.008 .........Schakelaar vervangen voor universeel dimmer (420W)

Positie(s) door u op te geven
Prijs per stuk.

€ 195,001EI.009 .........Aanbrengen extra enkele wandcontactdoos
Positie(s) door u op te geven
Prijs per stuk.

€ 215,001EI.010 .........Aanbrengen extra dubbele wandcontactdoos
Positie(s) door u op te geven
Prijs per stuk.

€ 175,001EI.011 .........Aanbrengen dubbele wandcontactdoos (opbouw) in meterkast
Prijs per stuk.

€ 175,001EI.014 .........Loze leiding vanuit meterkast met zwarte controledraad
Positie(s) door u op te geven
Prijs per stuk.

€ 135,001EI.015 .........Bedraden loze leiding voor data CAT5e, excl. switch/modem
Positie(s) door u op te geven
Prijs per stuk.

€ 150,001EI.016 .........Bedraden loze leiding voor data CAT6e, excl. switch/modem
Positie(s) door u op te geven
Prijs per stuk.

€ 435,001EI.018 .........Aansluiting tbv condensdroger
Aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op aparte groep en het
aanbrengen van een rioolaansluiting (T-stuk inclusief syfon) ten behoeve van
condenswasdroger nabij wasmachine.

€ 515,001EI.024 .........Groepenkast uitbreiden met extra aardlekschakelaar 230V (2-polig)
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Werknummer : K21007

24 app De Markant Vathorst Amersfoort:Projectomschrijving

Code Omschrijving Keuze Aantal

Koperskeuze lijst

DeadlinePrijs

Het aanbrengen een extra aardlekschakelaar (voor 4 extra elektragroepen) in de
meterkast plus groepenkast uitvoeren met extra lege kast voor uitbreidingen.
Prijs per stuk.

KEUKENKE
Showroom1KE.2.00.0 .........Leveren en monteren keuken volgens offerte Woon-inspiratie

AFBOUW2

BINNENDEURENBD
Offerte2BD.00.000 .........Aanpassing binnendeuren en binnenkozijnen  volgens offerte Svedex

RAAMDECORATIERA
Offerte2RA.00.000 .........Aanbrengen van raamdecoratie volgens offerte Woon-inspiratie

SANITAIRSA
Showroom2SA.00.000 .........Aanpassing sanitair volgens offerte Woon-inspiratie

TEGELWERKTE
Showroom2TE.00.000 .........Aanpassing tegelwerk volgens offerte Woon-inspiratie

VLOERAFWERKINGVA
Offerte2VA.00.000 .........Leveren en aanbrengen vloerafwerking volgens offerte Woon-inspiratie

WANDAFWERKINGWA
Offerte2WA.00.000 .........Leveren en aanbrengen wandafwerking volgens offerte Woon-inspiratie
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