
Prijs incl btw

O
Standaard aansluitpunt afmonteren in 

woonkamer t.b.v. UTP.

Het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk 

óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt. € 135,00

Uitsluitend bij B1.03 tot en met B1.08

O
Standaard aansluitpunt afmonteren in 

woonkamer t.b.v. CAI.

Het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk 

óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.
€ 135,00

Uitsluitend bij B1.03 tot en met B1.08

Standaard aansluitpunt afmonteren t.b.v. 

CAI.

Het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk 

óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.

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 t.b.v. 

UTP.

Het afmonteren van de standaard combi-kabel is alleen voor één functie mogelijk 

óf als CAI-aansluitpunt óf als UTP-aansluitpunt.

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 staat in het klantportaal onder "mijn woning en bestanden".
n.o.t.k.

O Tegelwerk.
Via het portaal van Interkeramiek is het mogelijk om het standaard tegelwerk aan 

te passen. n.o.t.k.

O Bad inclusief badmengkraan en houder.

Het leveren en aanbrengen van een bad ( Villeroy & Boch, Omnia Architecture 

Duo, ligbad 180*80cm) in de kleur wit, inclusief RVS thermostatische 

badmengkraan en houder. € 2.940,00
Bij deze optie vervalt 1 wastafelcombinatie.

O 2 Zwarte eengreeps wastafelmengkranen.
Het leveren en aanbrengen van 2 mat zwarte eengreeps wastafelmengkranen 

HansGrohe Talis E. € 440,00

O 1 Zwarte eengreeps wastafelmengkraan.
Het leveren en aanbrengen van mat zwarte eengreeps wastafelmengkraan 

HansGrohe Talis E. € 220,00

Deze optie is alleen mogelijk bij keuze bad. 

O Zwarte regendoucheset met thermostaat.
Het leveren en aanbrengen van een mat zwarte douchecombinatie HansGrohe 

Croma Select S showerpipe inclusief thermostaatkraan en handdouche. € 1.700,00

O Zwarte badmengkraan inclusief houder.
Het leveren en aanbrengen van een mat zwarte badmengkraan HansGrohe 

Ecostat met handdouche en wandhouder. € 500,00
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Dubbel wastafelmeubel met 2 kranen 

inclusief spiegel.

Dubbele wastafel met onderkast van ca 120 centimeter breed. De wastafel 

beschikt over twee kranen. De spiegel is ongeveer 120cm breed en is voorzien 

van verlichting. 

Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie bad.

O Crystal Grey € 4.700,00

O Crystal Black € 4.700,00

O Crystal White € 4.700,00

O Elm Impersso € 4.700,00

O Oak Kansas € 4.700,00

O Stone Oak € 4.700,00

O Arizona Oak € 4.700,00

O Nordic Oak € 4.700,00

O
Vervallen sanitair en tegelwerk in de 

toiletruimte begane grond.

Het casco opleveren van de toiletruimte door het geheel laten vervallen en niet 

leveren van het standaard sanitair en alle wand- en vloerafwerkingen. De 

toiletruimte wordt volgens onderstaande uitgangspunten opgeleverd: 
-€ 700,00

Installatievoorzieningen worden afgedopt op standaard posities; 

Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd, inclusief het vervallen 

van de tegelprofielen; 

Sanitair wordt niet geleverd;

Plafond wordt voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); 

Elektra en ventilatieventiel wordt afgemonteerd op de standaard posities; 

Dekvloer wordt aangebracht; 

Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; 

Dorpel onder het binnendeurkozijn vervalt; 

Levering en 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' separaat toegezonden. Deze dien je voor akkoord getekend te 

retourneren, zonder 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: -€ 2.900,00
Installatie-voorzieningen worden afgedopt op standaard posities; 

Wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd, inclusief het vervallen 

van de tegelprofielen;  

Sanitair wordt niet geleverd;

Plafond wordt voorzien van de standaard afwerking (spuitwerk); 

Elektra en ventilatieventiel wordt afgemonteerd op de standaard posities; 

Dekvloer wordt aangebracht behoudens in de douchehoek; 

Eventuele leidingschachten worden geheel gesloten; 

Dorpel onder binnendeurkozijn vervalt; 

Levering en montage vloerverwarming volgens standaard legplan; 

Levering en montage elektrische radiator op standaard plaats; 

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

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' separaat toegezonden. Deze dien je voor akkoord getekend te 

retourneren, zonder akkoord kan deze optie niet in behandeling worden genomen. 

1 juni 2022


