SMARTWONINGEN
KOPEROPTIES BOEK

DATUM: 17 02 2022

Disclaimer
Deze brochure is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).
Deze verkoopdocumentatie is met zorg en nauwkeurigheid samengesteld,
ondanks dat kunnen getoonde afbeeldingen in werkelijkheid afwijken.
Vastbouw staat niet in voor de bestelbaarheid van de getoonde producten, indien
getoonde producten niet besteld kunnen worden bij haar leverancier is Vastbouw
gerechtigd om een vergelijkbaar product te leveren. Ten aanzien van de juistheid
ervan sluit Vastbouw iedere aansprakelijkheid uit.
Met 'Vastbouw' wordt bedoeld: Vastbouw International Holding B.V. en alle aan
haar gelieerde vennootschappen.

Koper begeleiding
Margreet Bergsma
Bereikbaar, indien u een account heeft, via www.volgjewoning.nl
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KOPEROPTIES
In dit document vind u een overzicht van de opties voor uw woning.
Uw woning is met diverse opties uit te breiden en te verfraaien, er zijn ruwbouw-,
afbouw-, sanitair- en tegelopties. Bij de opties staan de meer- of minderwerkprijzen
vermeld.
Heeft u al een account in volgjewoning.nl, dan kunt u daar de gewenste opties
doorgeven/aanvinken in het woningdossier.

Sanitair en tegels
Voor de smartwoningen in het plan ‘BAZA’ in Zuiderloo te Heiloo hebben wij met
zorg een badkamer en toilet voor u samengesteld. De badkamer en het toilet
worden voorzien van sanitair van het merk Villeroy en Boch en kranen van het
merk Grohe. Voor de smartwoningen is er keuze uit verschillende kleuren tegels.
Zodra er een keuze is gemaakt, dan geldt deze keuze voor zowel het toilet als de
badkamer, hiervan kan niet worden afgeweken. Het is niet mogelijk om óf alleen
de badkamer- óf alleen de toiletinrichting af te nemen

Deadlines
Let op: de volgende deadlines worden in dit project gehanteerd:
• Ruwbouwopties (01.01 t/m 01.06) – uiterlijke inleverdatum: 07-04-2021
• Afbouwopties (02.07 t/m 02.13)

– uiterlijke inleverdatum: 07-04-2021

• Sanitair en tegels

– uiterlijke inleverdatum: 07-04-2021

• Keukenopties

– uiterlijke inleverdatum: 07-04-2021

De afbeeldingen die in deze brochure getoond worden kunnen ook in het
spiegelbeeld bezien worden.
Veel plezier gewenst met het maken van uw keuzes!
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RUWBOUW OPTIES
OPTIE

OMSCHRIJVING

PRIJS
(incl. BTW)

01.01

Kozijn wijzigen in tuindeuren

€ 660,00

Standaard beschikt de woning over een enkele toegangsdeur van de woonkamer
naar het terras. I.p.v. de enkele tuindeur wordt er een dubbele tuindeur geplaatst. De
deuren slaan naar buiten open.

01.02

Vorstvrije buitenkraan

€ 490,00

Leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan.
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01.03

Aansluiting toilet i.c.m. een casco badkamer

€ 990,00

Indien u kiest voor een casco badkamer, dan heeft u de mogelijkheid om ook een
toiletaansluiting te realiseren. Deze aansluiting komt op dezelfde locatie als de
standaard toiletoptie. Het betreft enkel de aansluitpunten, reservoir en toiletset zijn
exclusief.

01.04

Toilet in badkamer zonder douchewand

€ 2.410,00

De badkamer kan worden voorzien van toilet, conform optie 01.05, echter zonder
douchewand. De toiletombouw in de badkamer is (in tegenstelling tot de
toiletombouw op de begane grond) tot plafond hoogte.

01.05

Toilet in badkamer met douchewand

€ 3.565,00

De badkamer wordt voorzien van een toilet en een glazen douchewand.
De toiletombouw in de badkamer is (in tegenstelling tot de toiletombouw op de
begane grond) tot plafondhoogte.
De afmeting van het douchescherm is 750mmx2000mm.
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01.06

Eén grote, 2 persoons wastafel in badkamer

€ 1.655,00

Er wordt één grote, 2 persoons wastafel geplaatst, in plaatst van de standaard
enkele wastafel. De wastafel is 1200mm breed en voorzien van 2 Grohe Costa-L
wastafelkranen. Wastafelmodel: Geberit Smile SQ.
De spiegel wordt vervangen voor een bijpassende grotere uitvoering.
Het planchet komt te vervallen.
NB. Deze optie betreft een grotere wastafel, het is geen wastafelmeubel.
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AFBOUW OPTIES
OPTIE

OMSCHRIJVING

PRIJS
(incl. BTW)

02.07

Trapkast

€ 1.450,00

Op de begane grond wordt onder de trap een kast gerealiseerd. Deze trapkast wordt
voorzien van een toegangsdeur, een wandlichtpunt en een lichtschakelaar. De
lichtschakelaar zit aan de buitenzijde van de trapkast naast de deur.

02.08

Wand in keuken

€ 415,00

In de keuken wordt een wand geplaatst van ca. 650mm breed tot plafondhoogte. De
keuken kan hierdoor deels achter de wand geplaatst worden en is zo minder in het
zicht aanwezig. Daarnaast wordt de wand tussen de toegangsdeur en de keuken
langer.
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02.09

Bergingkast op de verdieping

€ 1.760,00

Op de verdieping wordt een bergingkast gerealiseerd. De aansluitpunten voor de
wasautomaat en de wasdroger komen in de bergingkast. De bergingkast wordt
voorzien van een toegangsdeur, een wandlichtpunt en een lichtschakelaar.
De lichtschakelaar komt aan de binnenzijde van de bergingkast naast de deur.

02.10

Plaatsen douchewand

€ 1.255,00

Er wordt een glazen douchewand geplaatst. De afmeting van de douchewand is
900mmx2000mm.
Het verplaatsen van de douchekraan en de afvoer wordt niet aangeboden.
Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie 02.05

02.11

Plaatsen douchewand

€ 1.255,00

Er wordt een glazen douchewand geplaatst. De afmeting van de douchewand is
900mmx2000mm indien er geen sprake is van een toilet in de badkamer zoals op
bovenstaande afbeelding het geval is.
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02.12

Casco badkamer en toilet

€ -/- 3.380,00

Wanner u geen standaard badkamer en toilet wenst af te nemen, dan kunt u ervoor
kiezen om de badkamer en het toilet casco op te laten leveren. Zowel het sanitair als
de tegels komen te vervallen. De aansluitpunten worden op de standaard posities
aangebracht en afgedopt. Positiewijzigingen m.b.t. het leidingwerk worden niet
aangeboden.
Let op, indien u voor deze optie kiest, dan moet u een formulier ‘Melding Minderwerk’
ondertekenen en komen garanties te vervallen.

02.13

Verplaatsen thermostaat

€-

Het is mogelijk om de thermostaat te verplaatsen naar de locatie op bovenstaande
afbeelding. Er zijn geen kosten aan deze optie verbonden.
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TEGELOPTIES
SOORT

TYPE

AFMETING

Vloer

Light grey

300x300mm

Vloer

Mid grey

300x300mm

Vloer

Greige

300x300mm

Vloer

Dark brown

300x300mm

Wand

Snowy white

150x300mm

Wand

Light brown

150x300mm

AFBEELDING

* Wandtegels zijn zonder meerprijs te verkrijgen in matte- / glans uitvoering.
TEGELHOOGTE

PRIJS
(incl. BTW)

Badkamer

Plafondhoogte

- (standaard)

Toilet

Ca. 1200mm

- (standaard)

Toilet

Plafondhoogte

€ 515,00
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SANITAIR
TOILET
Closetcombinatie

• Diepspoel closet
(V&B, O’Novo)

• Closetzitting met deksel
(V&B, softclose)

• Inbouwreservoir
(WISA XS)

• Bedieningspaneel
(WISA Argos, wit)

• Toiletrolhouder
(Geesa, standaard)

Fonteincombinatie

• Fontein
(V&B, O’Novo)

• Fonteinkraan
(Grohe, Costa-S)

• Sifon
(Geesa, wit)
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BADKAMER
Wastafelcombinatie

• Wastafel
(V&B, O’Novo)

• Wastafelmengkraan
(Grohe, Costa-L)

• Sifon
(Geesa, wit)

• Planchet
(Villeroy & Boch, O’Novo)

• Spiegel 570x400mm
(incl. spiegelklemmen)

Douchecombinatie

• Douchemengkraan
(Grohe, Grohtherm 1000 met glijstang)

• Doucheput 150x150mm

• Douchewand
(Hüppe Solva)
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KEUKENOPTIES
Voor de keukenopties verwijzen wij u naar de brochure van Bruynzeel.
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