
Keuzelijst

Werknaam:

Werk: 870

De hoge Vrijheid

Alle TypesWoningtype:

De opties genoemd in deze keuzelijst zijn specifiek voor bovenstaand woning type binnen in het project. Voor alle 

individuele wensen kunt u vragen naar de mogelijkheden bij uw klantbegeleider.

Bouwkundig ( ruwbouw fase)

G.01 2e balkon naast bestaand balkon per st. € 11.035,00

Deze optie bevat het realiseren van een tweede balkon naast het reeds 

aangegeven balkon op de verkooptekening. Bij het realiseren van een 

tweede balkon hoort ook het realiseren van draai-kiepramen. (optie 

GK.01). Voor de type G,H en bovenste verdieping is deze optie uitgesloten 

ten gevolge van daglicht toetreding bij onderliggende appartementen. 

Deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met optie G.02.

G.02 2e balkon andere gevel per st. € 13.040,00

Deze optie bevat het realiseren van een tweede balkon op de andere 

gevelzijde dan het balkon op de verkooptekening. Bij het realiseren van 

een tweede balkon hoort ook het realiseren van draai-kiepramen. (optie 

GK.01). Voor de type G,H en bovenste verdieping is deze optie uitgesloten 

ten gevolge van daglicht toetreding bij onderliggende appartementen. 

Deze optie kan niet gekozen worden in combinatie met optie G.01.

G.03 Realisatie van balkon draai schuif-beglazing per st. € 8.400,00

Deze optie bevat het realiseren draai-schuifbeglazing op het balkon. Deze 

beglazing wordt gemonteerd boven op de aanwezige borstwering in een U 

opstelling van het balkon. Waardoor het glas na montage aan drie zijden 

schuivend, bestaand uit drie draaipanelen met raamgreep en meerder 

schuifvouwpanelen te openen is. Deze optie maakt het mogelijk om 

heerlijk uit de wind van uw balkon te genieten.  

Deze optie kan alleen gekozen worden mits er een balkon boven uw 

balkon gesitueerd is, vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden van 

deze optie.

GA.01 Wijzigen gevelafwerking naar ''Stad'' rood metselwerk per st. € 2.500,00

Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening 

veranderen naar gevelafwerking ''Stad''. De afwerking bestaat uit een rode 

bakstenen gevel. Uitgevoerd conform tekening.

GA.02 Wijzigen gevelafwerking naar ''Industrie'' bruin metselwerk per st. € 2.500,00

Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening 

veranderen naar gevelafwerking''Industrieel''. De afwerking bestaat uit een 

bruine bakstenen gevel. Uitgevoerd conform tekening.

GA.03 Wijzigen gevelafwerking naar ''Bos'' groen metselwerk per st. € 2.500,00

Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening 

veranderen naar gevelafwerking ''Bos''. De afwerking bestaat uit een 

groene bakstenen gevel. Uitgevoerd conform tekening. Deze gevel 

afwerking is beperkt beschikbaarheid vraag uw klantbegeleider naar de 

mogelijkheden.
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GA.04 Wijzigen gevelafwerking naar ''Haven'' blauw metselwerk per st. € 2.500,00

Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening 

veranderen naar gevelafwerking ''Haven''. De afwerking bestaat uit een 

blauwe bakstenen gevel. Uitgevoerd conform tekening. Deze gevel 

afwerking is beperkt beschikbaarheid vraag uw klantbegeleider naar de 

mogelijkheden.

GA.05 Wijzigen gevelafwerking naar ''Strand'' zand reliëf in geel 

beton

per st. € 2.500,00

Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening 

veranderen naar gevelafwerking ''Strand''. De afwerking bestaat uit een 

zand reliëf in geel beton. Uitgevoerd conform tekening. Deze gevel 

afwerking is beperkt beschikbaarheid vraag uw klantbegeleider naar de 

mogelijkheden.

GA.06 Wijzigen gevelafwerking naar ''Hout profiel'' houtenplanken 

reliëf in beton

per st. € 2.500,00

Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening 

veranderen naar gevelafwerking ''Hout Profiel''. De afwerking bestaat uit 

een rustic houtenplanken reliëf in antraciet beton. Uitgevoerd conform 

tekening. Deze gevel afwerking is beperkt beschikbaarheid vraag uw 

klantbegeleider naar de mogelijkheden.

GA.07 Wijzigen gevelafwerking naar ''Modern wit'' wit beton per st. € 2.500,00

Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening 

veranderen naar gevelafwerking ''Modern wit''. De afwerking bestaat uit wit 

betonnen gevel. Uitgevoerd conform tekening.

GA.08 Wijzigen gevelafwerking naar ''Stoer beton'' grijs beton per st. € 2.500,00

Het wijzigen van de huidige gevelafwerking zoals aangegeven op tekening 

veranderen naar gevelafwerking ''Stoer beton''. De afwerking bestaat uit 

grijze betonnen gevel. Uitgevoerd conform tekening.

GK.01 Realiseren van kozijn type 1 t.p.v. balkon per st. Basis

Het realiseren van kozijn type 1 t.p.v. het balkon. Basis kozijn, altijd in 

combinatie met / grenzend aan het balkon. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met dubbele draai-kiepramen. (naar binnen toe opnemend) 

Het kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide 

draaiende delen.  Uitgevoerd conform tekening.

GK.02 Realiseren van kozijn type 1A per st. Basis

Het realiseren van kozijn type 1A. Basis raamkozijn uitgevoerd in kunststof 

voorzien van een draai-kiepraam (naar binnen toe openend). De overige 

vlakken uitgevoerd als vast glas. Uitgevoerd conform tekening.
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GK.03 Realiseren van kozijn type 2B per st. Basis

Het realiseren van kozijn type 2B. Basis kozijn voor de bouwnummers 

(01,03,09,38,39,59 en 63). Het kozijn wordt standaard alleen toegepast bij 

woningindelingen waarbij de binnenwand aansluit op het gevelkozijn. Dit 

kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar binnen 

openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen 

doorvalbeveiligingen ('frans balkonhek'). Uitgevoerd conform tekening.

GK.04 Realiseren van kozijn type 1B per st. € 3.050,00

Het realiseren van kozijn type 1B optioneel raamkozijn. Dit kunststof kozijn 

wordt uitgevoerd met dubbele draai-kiepramen (naar binnen toe 

openend). Kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide 

draaiende delen. De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen 

doorvalbeveiligingen (''frans balkonhek''). Uitgevoerd conform tekening.

GK.05 Realiseren van kozijn type 1A-2 per st. € 1.700,00

Het realiseren van kozijn type 1 A-2 optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen 

beide draai-kiepramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De overige 

delen worden uitgevoerd als vast glas. Uitgevoerd conform tekening.

GK.06 Realiseren van kozijn type 1 A-3 per st. € 1.070,00

Het realiseren van kozijn type 1 A-3 optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). De overige 

vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met uitzondering van de 

gearceerde vlakken. (de gearceerde vlakken worden voorzien van dichte 

paneelvulling conform omschrijving op tekening). Uitgevoerd conform 

tekening.

GK.07 Realiseren van kozijn type 1C per st. € 2.360,00

Het realiseren van kozijn type 1C optioneel raamkozijn. Dit kunststof kozijn 

wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het 

draai-kiepraam is voorzien van een glazen doorvalbeveiling (''frans 

balkonhek'') Uitgevoerd conform tekening.

GK.08 Realiseren van kozijn type 1D per st. € 2.360,00

Het realiseren van kozijn type 1D optioneel raamkozijn. Dit kunststof kozijn 

wordt uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het 

draai-kiepraam is voorzien van een glazen doorvalbeveiling (''frans 

balkonhek'') Uitgevoerd conform tekening.
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GK.09 Realiseren van kozijn type 1A-4 per st. € 1.280,00

Het realiseren van kozijn type 1 A-4 optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). De overige 

vlakken worden uitgevoerd als vast glas, met uitzondering van de 

gearceerde vlakken. (de gearceerde vlakken worden voorzien van dichte 

paneelvulling conform omschrijving tekening). Uitgevoerd conform 

tekening.

GK.10 Realiseren van kozijn type 3.1A per st. € 3.740,00

Het realiseren van kozijn type 3.1 A optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen 

beide draai-kiepramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De overige 

delen worden uitgevoerd als vast glas. Het gearceerde vlak betreft een 

aluminium in kleur afgewerkt paneel, dat wordt bevestigd aan de 

kozijnprofielen (voor het draaiende deel). Uitgevoerd conform tekening.

GK.11 Realiseren van kozijn type 3.3 A per st. € 3.740,00

Het realiseren van kozijn type 3.1 A optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen 

beide draai-kiepramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De overige 

delen worden uitgevoerd als vast glas. Het gearceerde vlak betreft een 

aluminium in kleur afgewerkt paneel, dat wordt bevestigd aan de 

kozijnprofielen (voor het draaiende deel). Uitgevoerd conform tekening.

GK.12 Realiseren van kozijn type 4 per st. € 3.260,00

Het realiseren van kozijn type 4 optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met drie draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen de 

draaiende delen zit een vast tussenstijl. De overige delen worden 

uitgevoerd als vast glas. Het gearceerde vlak betreft een aluminium in 

kleur afgewerkt paneel, dat wordt bevestigd aan de kozijnprofielen (voor 

het draaiende deel). Uitgevoerd conform tekening.

GK.13 Realiseren van kozijn type 8.1 per st. Basis

Het realiseren van kozijn type 8.1 Basis kozijn voor de bouwnummers 

(01,03,09,38,39,59 en 63). Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met één 

draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het draai-kiepraam is voorzien 

van een glazen doorvalbeveiliging (''frans balkonehek''). Uitgevoerd 

conform tekening.
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GK.14 Realiseren van kozijn type 8.1A per st. € 1.620,00

Het realiseren van kozijn type 8.1A optioneel raamkozijn voor de 

bouwnummers (01,03,09,38,39,59 en 63), afhankelijk van daglichteisen 

van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met 

twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen beide 

draai-kiepramen bevindt zich een vaste tussen stijl. De overige delen 

worden uitgevoerd als vast glas. De draai-kiepramen zijn voorzien van 

glazen doorvalbeveiligingen (''frans balkonhek'') Uitgevoerd conform 

tekening.

GK.15 Realiseren van kozijn type 1B-2 per st. € 3.830,00

Het realiseren van kozijn type 1B-2 optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met dubbele draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het 

kozijn wordt uitgevoerd met een vaste tussenstijl tussen beide 

draai-kiepramen. De draai-kiepramen zijn voorzien van aluminium 

doorvalbeveiligingen (''frans balkonhek'') . Uitgevoerd conform tekening.

GK.16 Realiseren van kozijn type 8.1A-2 per st. € 2.210,00

Het realiseren van kozijn type 8.1A optioneel raamkozijn voor de 

bouwnummers (01,03,09,38,39,59 en 63), afhankelijk van daglichteisen 

van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met 

twee draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Tussen beide ramen 

bevindt zich een vaste tussen stijl.  De draai-kiepramen zijn voorzien van 

aluminium doorvalbeveiligingen (''frans balkonhek'') Uitgevoerd conform 

tekening.

GK.17 Realiseren van kozijn type 1C-2 per st. € 3.130,00

Het realiseren van kozijn type 1C-2 optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). De 

draai-kiepraam is voorzien van aluminium doorvalbeveiligingen (''frans 

balkonhek'') Uitgevoerd conform tekening.

GK.18 Realiseren van kozijn type 1D-2 per st. € 3.130,00

Het realiseren van kozijn type 1D-2 optioneel raamkozijn, afhankelijk van 

daglichteisen van het betreffende appartement. Dit kunststof kozijn wordt 

uitgevoerd met één draai-kiepraam (naar binnen toe openend). Het 

draai-kiepraam is voorzien van aluminium doorvalbeveiligingen (''frans 

balkonhek'') Uitgevoerd conform tekening.

GK.19 Realiseren van kozijn type 6.1 per st. Basis

Het realiseren van kozijn type 6.1 basis kozijn bij bouwnummer 129 t/m 

132. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar 

binnen toe openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen 

doorvalbeveiligingen (''frans balkonhek'').  De overige vlakken worden 

uitgevoerd als vast glas. Uitgevoerd conform tekening.
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GK.20 Realiseren van kozijn type 6.2 per st. € 960,00

Het realiseren van kozijn type 6.2 optioneel kozijn bij bouwnummer 129 t/m 

132. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen (naar 

binnen toe openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van glazen 

doorvalbeveiligingen (''frans balkonhek'').  De overige vlakken worden 

uitgevoerd als vast glas, met uitzondering van het gearceerde vlak dat 

voorzien wordt van een dicht vlak paneel. Uitgevoerd conform tekening.

GK.21 Realiseren van kozijn type 6.2A per st. € 2.240,00

Het realiseren van kozijn type 6.2A optioneel kozijn bij bouwnummer 129 

t/m 132. Dit kunststof kozijn wordt uitgevoerd met twee draai-kiepramen 

(naar binnen toe openend). De draai-kiepramen zijn voorzien van 

aluminium doorvalbeveiligingen (''frans balkonhek'').  De overige vlakken 

worden uitgevoerd als vast glas, met uitzondering van het gearceerde vlak 

dat voorzien wordt van dicht vlak paneel. Uitgevoerd conform tekening.

GKA.01 Wijzigen kozijnafwerking aan buitenzijde naar de kleur Wit per st. € 250,00

Het wijzigen van de huidige kozijn kleur zoals aangegeven op tekening 

naar een Witte afwerking aan de buitenzijde. De binnenzijde van het kozijn 

blijft Wit. Uitgevoerd conform tekening.

GKA.02 Wijzigen kozijnafwerking aan buitenzijde naar de kleur 

Antraciet

per st. € 250,00

Het wijzigen van de huidige kozijn kleur zoals aangegeven op tekening 

naar een Antraciet afwerking aan de buitenzijde. De binnenzijde van het 

kozijn blijft Wit. Uitgevoerd conform tekening.

GKA.03 Wijzigen kozijnafwerking aan buitenzijde naar kleur Hout look per st. € 250,00

Het wijzigen van de huidige kozijn kleur zoals aangegeven op tekening 

naar een Hout look afwerking aan de buitenzijde. De binnenzijde van het 

kozijn blijft Wit. Uitgevoerd conform tekening.

Elektrische installatie (ruwbouw fase)

E3.00 Elektra opties Hoge vrijheid per st. N.t.b.

Alle elektra opties zoals genoemd in deze meerwerklijst, kunnen alleen op 

een vaste positie in de woning welke worden aangegeven op tekening. 

Vraag uw klantbegeleider naar de mogelijkheden.

E3.01 Enkele wandcontactdoos per st. € 160,00

Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op 

gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.

E3.02 Dubbele wandcontactdoos per st. € 175,00

Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een algemene groep, op 

gelijke hoogte met de overige wandcontactdozen in dezelfde ruimte.
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E3.03 Enkele wandcontacdoos dubbel uitvoeren per st. € 60,00

Bestaande enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren.

E3.21 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep per st. € 310,00

Extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 

3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel 

benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de 

huisaansluiting.

E3.22 Extra dubbele wandcontactdoos op een aparte groep per st. € 330,00

Extra dubbele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep tot max. 

3600 Watt, inclusief volledige leidingaanleg. Exclusief eventueel 

benodigde extra aardlekschakelaar en/of het verzwaren van de 

huisaansluiting.

E4.45 Bewegingsmelder per st. € 280,00

Bewegingsmelder op bestaand lichtpunt in de woning in plaats van een 

standaard lichtschakelaar.

(bewegingsmelder wordt op het plafond bevestigd)

E4.51 Draaidimmer i.p.v. schakelaar per st. € 215,00

Enkelvoudige lichtschakelaar vervangen door een universele 225 NVDE 

draaidimmer, geschikt voor halogeenlampen (tussen 20 en 500 Watt) of 

voor dimbare led- en spaarlampen (tussen 7 en 100 Watt). Bij toepassing 

van ledverlichting kunnen wij alleen een goede werking garanderen 

wanneer er dimbare led lampen worden gebruikt. Niet geschikt voor een 

combinatie van lampen.

E5.01 Loze leiding met inbouwdoos per st. € 145,00

Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een ruimte voor bijv. CAI, TEL, 

DATA, met aan het uiteinde een inbouwdoos in de wand met afdekplaat, 

op gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte. De 

loze leiding wordt voorzien van een controledraad. Let op, dit is geen 

trekdraad.

E5.42 CAI-wandcontactdoos per st. € 240,00

Extra complete CAI-aansluiting inclusief leidingaanleg en voorzien van een 

CAI-wandcontactdoos bij eindpunt, op gelijke hoogte met de overige 

aansluitpunten in dezelfde ruimte. In de meterkast met los uiteinde 

wanneer er geen splitter of versterker wordt gekozen.

E5.63 CAI-aansluiting als DATA-aansluiting per st. € 50,00

Van bestaande CAI-aansluiting de bedrading aanpassen en voorzien van 

een enkele DATA (RJ-45) wandcontactdoos bij eindpunt, in de meterkast 

de kabel afgemonteerd met de RJ-45 stekker.
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E5.81 USB wandcontactdoos per st. € 230,00

Extra electra aansluiting met een dubbele USB wandcontactdoos. Op 

gelijke hoogte met de overige aansluitpunten in dezelfde ruimte.

E8.71 Rookmelder per st. € 255,00

Leveren en aanbrengen van een extra rookmelder inclusief leidingaanleg 

en gekoppeld aan de eventuele overige rookmelders in de woning. Kan 

nodig zijn als er een extra kamer en/of ruimte gecreëerd wordt.

Alle prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW en prijs vast tot eind 2022.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

Plaats:

Datum:
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