
Prijs incl btw

Standaard aansluitpunt afmonteren naar 

UTP

Let op: het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen 

voor één functie mogelijk óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-

aansluitpunt.

O In woonkamer € 135,00

O In keuken € 135,00

O In Slaapkamer 1 € 135,00

O In Slaapkamer 2 € 135,00

O In Slaapkamer 3 € 135,00

O In Slaapkamer 4 € 135,00

Standaard aansluitpunt afmonteren naar 

UTP

Let op: het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen 

voor één functie mogelijk óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-

aansluitpunt.

O In woonkamer € 135,00

O In keuken € 135,00

O In Slaapkamer 1 € 135,00

O In Slaapkamer 2 € 135,00

O In Slaapkamer 3 € 135,00

O In Slaapkamer 4 € 135,00

O Deuren

Via de deurtool van Svedex is het mogelijk de binnendeuren te 

wijzigen. De link naar de deurtool, kun je vinden in je klantportaal 

onder mijn woning en bestanden. n.o.t.k.

O Tegelwerk
Via portaal Interkeramiek is het mogelijk het standaard tegelwerk 

aan te passen. n.o.t.k.

O
Wijzigen van standaard 

wastafelmengkraan naar zwarte 

wastafelmengkraan

Het leveren en aanbrengen van 1 wastafelmengkraan HansGrohe 

Talis E 71710670 i.p.v. de standaard wastafelkraan
€ 220,00

O
Wijzigen van de standaard 

douchecombinatie naar zwarte 

douchemengkraan

Het leveren en aanbrengen van een douchecombinatie HansGrohe 

Croma Select S showerpipe 26891670 i.p.v. de standaard 

douchekraan en glijstangcombinatie. € 1.700,00

Enkele wastafelmeubel met 1 kraan 

80cm inclusief spiegel

Enkele wastafel met onderkast is 80 centimeter breed en beschikt 

over 1 kraan. De bijgeleverde spiegel is ongeveer 80 cm breedt.

prijs volgt
Je kunt de de onderkast in de volgende kleuren kiezen;

O Kleurkeuze volgt



O
Vervallen sanitair en tegelwerk in de 

toiletruimte begane grond

Het casco opleveren van de toiletruimte door het geheel laten 

vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en 

vloerafwerkingen. De toiletruimte wordt volgens onderstaande 

uitgangspunten opgeleverd: 
-€ 700,00

- Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats. 

Uitgangspunt afgedopt leidingwerk voor wandcloset is: hoogte 

wandcloset is circa 440 mm. bovenkant dekvloer uitgaande van 10 

mm. tegelvloer; 
- Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd, 

inclusief vervallen van de tegelprofielen; 

- Plafonds voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); 

- Er wordt geen sanitair geleverd; 

- Elektra afgemonteerd op de standaard posities; 

- Ventilatieventiel afgemonteerd op de standaard positie; 

- Afwerkvloer wordt wel aangebracht; 

- Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; 

- Dorpel onder het binnendeurkozijn vervalt; 

- Levering + montage vloerverwarming volgens standaard legplan; 

- Het casco opleveren van de toiletruimte is onlosmakelijk 

verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-

regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de Aanvullende 

overeenkomst inzake de gelimiteerde SWK Garantie- en 

waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor 

akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze 

optie niet in behandeling worden genomen. 

O
Vervallen sanitair en tegelwerk in de 

badkamer eerste verdieping

Het casco opleveren van de badkamer door het geheel laten 

vervallen van het standaard sanitair en alle wand- en 

vloerafwerkingen. De badkamer wordt volgens onderstaande 

uitgangspunten opgeleverd: -€ 1.950,00

- Installatie voorzieningen afgedopt op standaard plaats; 

- Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd; 

- De tegelprofielen (wand-en vloer) komen te vervallen; 

- Plafond voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); 

- Er wordt geen sanitair geleverd; 

- Elektra afgemonteerd op de standaard posities; 

- Ventilatieventiel(-en) afgemonteerd op de standaard positie; 

- Dekvloer wordt WEL aangebracht behoudens in de douchehoek; 

- Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; 

- Dorpel onder binnendeurkozijn vervalt; 

- Levering + montage vloerverwarming volgens standaard legplan; 

- Levering + montage elektrische radiator op standaard plaats; 

 Er worden geen horizontale c.q. verticale kimbanden aangebracht.

Extra informatie: 

- Het casco opleveren van de badkamer is onlosmakelijk 

verbonden met een gelimiteerde garantie conform de SWK-

regeling. Bij de keuze voor deze optie wordt de aanvullende 

overeenkomst inzake de Gelimiteerde SWK Garantie- en 

waarborgregeling u separaat toegezonden. Deze dient u voor 

akkoord getekend te retourneren, zonder uw akkoord kan deze 

optie niet in behandeling worden genomen. 

Prijs incl btw


