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Project: Parkbuurt fase 4 - Dijkzone
Bouwnummer: 03
Naam:
Opdrachtbevestiging 15 oktober 2021

Code

Omschrijving

Aantal

Prijs incl. BTW

Totaal

KAO-opties Twee-onder-een-kap
Bouwkundig,
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Code

Omschrijving

B04-AB60 Aanbouw aan de achterzijde woning, over de volledige
24
breedte, lang 2400 mm - (beukmaat 6000 mm)

Aantal
1

Prijs incl. BTW
€ 21.500,00

Totaal
In VON

*** Deze optie is mogelijk voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
Het uitbreiden van de woning met een aanbouw aan de
achterzijde van de woning, over de volledige breedte, lang
2400 mm.
De constructie en afwerking van de aanbouw komt overeen
met het gestelde in de technische omschrijving van uw
woning.
Standaard elektra aansluitpunten op de achtergevel en de
buitenkraan aan de achtergevel verplaatsen mee.
Elektra in de aanbouw:
1 stuks plafondlichtpunt op schakelaar. Schakelaar op de
achtergevel.
2 stuks dubbele wandcontactdozen.
Materiaal conform de kleur- en materiaalstaat in de technische
omschrijving.
Positie, maatvoering en uitvoering conform optietekening.
Extra informatie:
• Deze optie is vergunningsplichtig en wordt u aangeboden
onder voorbehoud van het verstrekken van de onherroepelijke
omgevingsvergunning door de gemeente Rotterdam. Mocht
deze vergunning om welke reden dan ook niet worden
verleend, dan kan de optie helaas niet worden gekozen en
vervalt de door u verstrekte opdracht. Eventuele opdrachten
aanvullend op deze optie c.q. opdracht, zoals het verstrekken
van extra elektra in de aanbouw, komen eveneens te
vervallen. U kunt geen rechten ontlenen aan het laten
vervallen van de verstrekte opdrachten. Het vervallen van de
verstrekte opdracht(-en) zullen administratief worden verwerkt
op de opdrachtbevestiging.
• Door het vergroten van de woonruimte zal het energieverbruik
toenemen.
• Bij de keuze voor een aanbouw worden de woningscheidende
bouwmuren en de verdiepingsvloer verlengd. De indeling van
de achtergevel is weergeven in de optietekeningen behorend
bij de aanbouw.
• De spouwmuurconstructie, buitenmuren en fundering van de
aanbouw zullen deels op de naastgelegen kavel gesitueerd
zijn, waardoor de naastgelegen tuinbreedte ter plaatse van de
aanbouw smaller is. Wanneer de verkrijger/bewoners van de
naastliggende woning kiezen voor de aanbouw, is er sprake
van een bebouwing over de erfgrens van de gekochte kavel.
Dit geeft geen recht op verrekening.
• Indien de verkrijgers/bewoners van naast elkaar gelegen
bouwnummers beiden kiezen voor dezelfde aanbouw, dan zal
de aanbouw op de erfgrens worden gebouwd en wijzigt de
respectievelijke tuinbreedte niet. Dit geeft geen recht op
verrekening.
LET OP:
** De keuze voor deze optie kán, al of niet in of door de
combinatie met andere opties, van invloed zijn op de EPC.
Nadat alle KAO-opties zijn gekozen, wordt het totaal aantal
benodigde PV-panelen, inclusief het legplan, bepaald door ons
adviesbureau.Te allen tijde zal Heijmans zorgdragen dat de
woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Ziet u optie
B04-PV-EPC voor een eventuele herberekening van de EPC
indien gewenst.
** Het metselwerk boven de pui van de aanbouw is niet
geschikt voor het plaatsen van een uitvalscherm.
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B04-AG50 Achtergevelkozijn uitgevoerd met dubbele openslaande
03
deuren en aan beide zijden een vast zijlicht

Aantal

Prijs incl. BTW

Totaal

1

€ 2.500,00

In VON

1

€ 0,00

In VON

1

€ 1.050,00

In VON

*** Deze optie is mogelijk voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
De achtergevel wordt uitgevoerd met een achtergevelkozijn
voorzien van dubbele deuren met aan beide zijden een zijlicht.
De loopdeur bevindt zich aan de zijde van de keuken.
De zijlichten zijn voorzien van vast glas.
Materiaal conform de kleur- en materiaalstaat in de technische
omschrijving.
Positie, maatvoering en uitvoering conform optietekening.

B04-PL000 Plattegrond begane grond basis
1
*** Deze optie is standaard voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
Plattegrond begane grond wordt uitgevoerd conform de basis
verkoopstukken.
Materiaal conform de kleur -en materiaalstaat in de technische
omschrijving.
Zie voor uitvoering en positie de verkooptekening.

B04-PL010 Plattegrond 1e verdieping vergroten badkamer ca. 300 mm
2PRE
(Premium)
*** Deze optie is mogelijk voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
Plattegrond 1e verdieping wordt uitgevoerd met de optie om de
badkamer te vergroten met ca. 300 mm, ten koste van
slaapkamer 2. In de badkamer wordt extra standaard wand- en
vloertegelwerk aangebracht uit het tegelpakket Premium
conform de Technische Omschrijving. Het aanwezige elektra,
het leidingwerk van de sanitaire onderdelen en de elektrische
radiator worden mee verplaatst met de wand. De prijs is
inclusief het extra standaard wand- en vloertegelwerk.
Materiaal conform de kleur -en materiaalstaat in de technische
omschrijving.
Zie voor uitvoering en positie de optietekening.
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B04-PL010 Plattegrond 1e verdieping 600mm verplaatsen binnenwand
5
tussen slaapkamer 1 en 2

Aantal

Prijs incl. BTW

Totaal

1

€ 350,00

In VON

1

€ 0,00

In VON

1

€ 0,00

In VON

1

€ 0,00

In VON

*** Deze optie is mogelijk voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
*** Deze optie is niet mogelijk in combinatie met optie
B04P-PL0108***
Plattegrond 1e verdieping wordt uitgevoerd met de optie om de
wand 600mm te verplaatsen tussen slaapkamer 1 en 2, ten
koste van slaapkamer 1.
- De wand wordt verplaatst tot aan het binnendeurkozijn van
slaapkamer 1.
- Voor de posities van het standaard en het optionele elektra
verwijzen wij u naar de optietekening.
Materiaal conform de kleur -en materiaalstaat in de technische
omschrijving.
Zie voor uitvoering en positie de optietekening.

B04-PL020 Plattegrond 2e verdieping basis
1
*** Deze optie is standaard voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
Plattegrond 2e verdieping wordt uitgevoerd conform de basis
verkoopstukken.
Materiaal conform de kleur -en materiaalstaat in de technische
omschrijving.
Zie voor uitvoering en positie de verkooptekening.

B04-VG50 Voorgevel in basis uitvoering
01
*** Deze optie is standaard voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
Voorgevel in basis uitvoering wordt uitgevoerd conform de
verkoopstukken.
Materiaal conform de kleur -en materiaalstaat in de technische
omschrijving.

B04-ZG50 Zijgevel in basis uitvoering
01
*** Deze optie is standaard voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
Zijgevel in basis uitvoering wordt uitgevoerd conform de
verkoopstukken.
Materiaal conform de kleur -en materiaalstaat in de technische
omschrijving.

Pagina 5 van 11

6 van 11
Project: Parkbuurt fase 4 - Dijkzone
Bouwnummer: 03
Naam:
Opdrachtbevestiging 15 oktober 2021

Code
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B04-31150 Standaard sanitair en tegelwerk "Premium" badkamer 1e
0PRE
verdieping

Aantal

Prijs incl. BTW

Totaal

1

€ 0,00

In VON

1

€ 150,00

In VON

*** Deze optie is standaard voor de bouwnummers 02 t/m 05,
10, 13 t/m 16 ***
De badkamer wordt uitgevoerd met sanitair in de kleur wit,
merk Villeroy & Boch.
Uitvoering sanitair:
- 1 stuks wastafelcombinatie
- 1 stuks wandclosetcombinatie
- 1 stuks douchecombinatie
- 1 stuks ligbadcombinatie
Het sanitair wordt uitgevoerd conform:
- de factsheet van het sanitairpakket Premium 2020.
- de factsheet van de badcombinatie Villeroy & Boch type
O´Novo.
Het wand- en vloertegelwerk conform het tegelpakket Premium
2020.
Wandtegelwerk: wandtegels 25x40 cm, glanzend wit (1380
TW02), voegwerk in de kleur wit.
Vloertegelwerk: 30x30 cm, midden grijs (2369-CT61/R10),
voegwerk in de kleur grijs.
De PVC-tegelprofielen op de uitwendige hoeken worden
uitgevoerd in de kleur wit.
Extra informatie:
** Indeling van de badkamer conform de nultekening en
koperskeuzetekening van uw bouwnummer.
** Hoogte wandtegelwerk conform de technische omschrijving.
** Ligbad wordt rondom voorzien van wandtegelwerk. Er wordt
niet voorzien in een badplateau.
Materiaal conform de kleur- en materiaalstaat in de technische
omschrijving.
Positie, maatvoering en uitvoering conform
koperskeuzetekening.

B04-36100 Extra draadloze bedieningsschakelaar voor de
0
mechanische ventilatie (in de badkamer)
Het leveren van een draadloze bedieningsschakelaar t.b.v. de
mechanische ventilatie.
De bedieningsschakelaar is voorzien van een timer. De
bedieningsschakelaar zet gedurende circa 30 minuten de
ventilatie in de hoogste stand, daarna schakelt deze weer
terug naar de laagste stand.
De bedieningsschakelaar wordt bij oplevering los geleverd. U
kunt deze zelf plaatsen in de gewenste ruimte, bijvoorbeeld de
badkamer.
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B04-R.327 Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw)

Aantal

Prijs incl. BTW

Totaal

1

€ 140,00

In VON

1

€ 195,00

In VON

Een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast.
Het leidingwerk en de elektra doos worden in opbouw
aangebracht.
De hoogte van de elektradoos wordt in het werk bepaald door
de installateur.

B04-R.C06 Voorbereiding t.b.v. uitvalscherm m.u.v. de
.C
gevelopeningen in de aluminium gevelbekleding
Er wordt een leiding met een 4-aderige kabel gelegd van de
door u aangegeven gevelopening naar een loze doos,
afgewerkt met blindplaat. Deze loze doos kan later
afgemonteerd worden met een zonweringschakelaar (zie optie
R.C07A). De leiding eindigt buiten aan de zijkant bovenin de
gevelopening, ca 30 cm boven de gevelopening en 20 cm
naast de zijkant van de gevelopening. De kabel wordt aan de
buitenzijde afgewerkt met een STAK3-stekker, geschikt voor
een elektrisch uitvalscherm. De loze doos wordt aan de
binnenzijde op een hoogte van 105 cm boven peil aangebracht
naast de gevelopening (naast de lichtschakelaars indien al
aanwezig). Middels deze optie is het mogelijk uw uitvalscherm
te bedienen met een afstandsbediening.
De gewenste gevelopening dient / dienen op de
(koperskeuze)tekening worden aangegeven.
Extra informatie:
- Deze optie kan per gevelopening gekozen worden.
- In verband met de aanwezigheid van een aluminium
gevelbekleding op de 2e verdieping aan de achtergevel van de
woning en bij de (eventuele) aanbouw kunnen geen
uitvalschermen op de beplating worden aangebracht.
- De prijs van deze optie is per aansluiting.
Gekozen positie(s): 1x achtergevel begane grond
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B04-KV80 Keukenvariant 5- Keukenopstelling met een spoeleiland,
05
leidingwerk afgedopt, incl. 2 loze leidingen

Aantal
1

Prijs incl. BTW
€ 1.400,00

Totaal
In VON

*** Deze optie is mogelijk bij de bouwnummers 001 t/m 024 ***
*** Deze optie is ook mogelijk in combinatie met de
indelingsopties B04P-PL0003 en B04-PL0004 ***
U kiest voor keukenvariant 5 dit is een keukenopstelling met
een vrijstaand spoeleiland met voorziening voor uitbreiding
met een kookplaat.
- De keukenopstelling bestaat uit een keukenopstelling tegen
de binnenwand keuken/entree (opstelplaats koken) en een
vrijstaand spoeleiland.
- Het spoeleiland wordt tevens voorzien van 2 stuks loze
leidingen t.b.v. het uitbreiden van het eiland met een
kookplaat. De loze leidingen komen uit in de meterkast en zijn
niet aangesloten op een aparte groep. Er is GEEN plafond
wandcontactdoos aanwezig voor het aanbrengen van een
recirculatie afzuigkap.
- De afgedopte keukeninstallatie wordt uitgevoerd conform de
nul-tekening van "Var5" of "Var5sp" van Bruynzeel Keukens
voor uw bouwnummer.
- Het legplan van de vloerverwarming wordt standaard
aangebracht op basis van deze nul-tekening.
- Wij maken u er op attent dat Bruynzeel Keukens een
aanbieding heeft voor deze keukenvariant op basis van een
spoeleiland. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om
ook te koken, dan verwijzen wij u naar Bruynzeel voor de extra
aanpassing van de installatie.
- Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de
Kopershandleiding, hoofdstuk Keuken.
Let op:
- Bij de keuze voor de indelingsopties B04-PL0003 of
B04-PL0004 vervalt een gedeelte van de keukenwand. De
lengte van de keukenwand aan de zijde van de keuken wordt
voor deze keukenvariant VERLENGD tot circa 3400mm zodat
deze keukeninstallatie hier op kan worden aangebracht.
- De keukeninstallatie wordt ter plaatse van het spoeleiland
uitgevoerd met 2 stuks loze leidingen ten behoeve van de
uitbreiding met een kookplaat, zodat een spoel-/kookeiland
kan worden gecreëerd.
- Voor het kiezen van extra groepen in de meterkast verwijzen
wij u naar de optie B04-239998 en/of B04-239999.
- Neem de 0-tekening van deze keukenvariant en uw
Koperskeuzetekening mee naar de keukenshowroom!
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B04-KV80 Extra loze leidingen voor warm- en koudwater en afvoer in
30
de keuken op positie standaard keuken (Keukenvariant 1)

Aantal

Prijs incl. BTW

Totaal

1

€ 745,00

In VON

1

€ 165,00

In VON

*** Deze optie is mogelijk voor de bouwnummers 001 t/m 024
***
*** Deze optie is mogelijk als u een keuken koopt bij Bruynzeel
of als u kiest voor de Keukenvariant B04-KV8005 ***
Als u gekozen heeft voor een spoeleiland bij Bruynzeel of voor
een keukenvariant met een spoeleiland (B04-KV8005) dan
bieden wij u deze optie aan voor de toekomst als u een nieuwe
keukenopstelling wenst tegen de binnenwand keuken/entree.
Het leidingwerk bevindt zich ongeveer op de positie zoals
aangegeven op de nul-tekening van de basis keuken
(Keukenvariant 1).
De werkzaamheden zijn als volgt:
• 1 stuks afgedopte riolering
• 2 stuks loze waterleidingen voor warm en koud, vanuit de
meterkast naar de positie in de keuken, eindigt op ongeveer
10cm boven de vloer zodat dit achter de plint van uw
keukenkast valt.
• De werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief de
bouwkundige voorzieningen.
• Mogelijkheid van aanbrengen van een sparing van circa
20x20cm in het legplan van de vloerverwarming ter plaatse
van deze optie, zie onderstaande extra informatie.
De exacte positie van het leidingwerk kunt u opmeten tijdens
de kijkdag.
Extra informatie:
• Het leidingwerk blijft in het zicht en bevindt zich vóór de
binnenwand.
• Als in het huidige keukenontwerp GEEN keukenkasten zijn
opgenomen tegen de binnenwand keuken/entree dan wordt de
vloerverwarming doorgelegd tot aan de binnenwand. In
verband met een toekomstig gebruik van deze optie zal
rondom het leidingwerk een sparing van circa 20x20cm
worden aangebracht in het legplan van de vloerverwarming.
Dit i.v.m. het risico op legionella besmetting.
• Als in het huidige keukenontwerp WEL keukenkasten zijn
opgenomen tegen de binnenwand keuken/entree dan wordt ter
plaatse van deze keukenkasten geen vloerverwarming
aangebracht.
• Wij adviseren u om bij uw keukenleverancier te checken of
deze optie past achter uw kastenwand.

B04-23010 1 stuks enkele wandcontactdoos in de trapkast op positie
9
09 (i.c.m. de schakelaar)
Het aanbrengen van een extra enkele geaarde
wandcontactdoos in de trapkast, gecombineerd met de
lichtschakelaar. Zie tekening voor plaatsaanduiding - positie
09.
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B04-23020 1 stuks dubbele wandcontactdoos in de keuken op positie
5
05

Aantal

Prijs incl. BTW

Totaal

1

€ 210,00

In VON

1

€ 210,00

In VON

1

€ 305,00

In VON

1

€ 305,00

In VON

1

€ 225,00

In VON

1

€ 310,00

In VON

Totaal

€ 0,00

Het aanbrengen van een extra dubbele geaarde
wandcontactdoos in de keuken. Zie tekening voor
plaatsaanduiding - positie 05.

B04-23022 1 stuks dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 2 op
4
positie 24
Het aanbrengen van een extra dubbele geaarde
wandcontactdoos in slaapkamer 2. Zie tekening voor
plaatsaanduiding - positie 24.

B04-23060 1 stuks dubbele wandcontactdoos buiten in voorgevel
1
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte
wandcontactdoos in de voorgevel. Hoogte 500mm t.o.v. de
binnenvloer. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de
buitengevel bestaat uit metselwerk, anders is deze opbouw.
Positie conform optietekening.

B04-23060 1 stuks dubbele wandcontactdoos buiten in achtergevel
2
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte
wandcontactdoos in de achtergevel. Hoogte 500mm t.o.v. de
binnenvloer. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de
buitengevel bestaat uit metselwerk, anders is deze opbouw.
Positie conform optietekening.

B04-23200 Wijzigen gekozen enkele UTP aansluiting naar een
2A
dubbele UTP aansluiting
De gekozen enkele UTP aansluiting wijzigen naar een dubbele
UTP aansluiting (2 stuks Cat6 kabels).
De door u gewenste positie(-s) gaarne aangeven op het
invulformulier UTP/CAI/WCD behorend bij deze keuzelijst.
De gekozen positie(-s) op het invulformulier worden via deze
optie in opdracht genomen.
Gekozen positie(s): Standaard UTP-aansluiting woonkamer
D.003

Svedex Binnendeuren, -kozijnen en garnituren
Het uitvoeren van de binnendeuren, -kozijnen en garnituren
volgens bestellijst Svedex d.d. 06-10-2021.
Posities en draairichtingen volgens koperskeuzetekening.
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