
Opdrachtbevestiging
2. Elektra

Optienr. Omschrijving + Memo Ruimte Datum def. Aantal Totaalprijs

2.1.22 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos buitengevel
Op de buitengevel wordt een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De
hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld. De wandcontactdoos
wordt als opbouw uitgevoerd.

Appartement 
Balkon

05-10-2020 1 € 210,00

2.1.26 Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar)
Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering
aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een
zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.

Appartement 
Woonkeuken

05-10-2020 1 € 135,00

2.1.26 Aansluitpunt zonwering 230V (exclusief schakelaar)
Uit de hoek van de buitengevel bij het kozijn wordt een aansluitpunt voor de zonwering
aangebracht (230 V). Het aansluitpunt wordt voorzien van continue spanning. Hier kan een
zonwering met afstandsbediening op worden aangesloten. Positie conform tekening.

Appartement 
Slaapkamer 3

05-10-2020 1 € 135,00

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. 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.

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.
 

Appartement 
Berging

05-10-2020 1 € 140,00

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. 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.

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.
  
Bijlage: 0- tekening Bruynzeel

Appartement 
Woonkeuken

05-10-2020 1 € 140,00

8. Individueel

Optienr. Omschrijving + Memo Ruimte Datum def. Aantal Totaalprijs

1.3.3.88 Gewijzigde binnendeuren en garnituur
Deur beslag wordt aangepast naar Svedex House voor alle binnendeuren
 

05-10-2020 1 € 248,00

Totaalprijs definitieve keuzes € 1.008,00

Opdrachtbevestiging € 1.008,00
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