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Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv is onderdeel van Thuis in Bouwen groep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u ter goedkeuring ons overzicht Afbouw verslag Zonnestein 66. Bij uw goedkeuring ontvangen wij 
graag een getekend exemplaar uiterlijk binnen 5 werkdagen retour. Bij geen goedkeuring graag ook even uw 
reactie. 
 
Zodra wij een exemplaar getekend retour hebben ontvangen zullen wij de benodigde onderdelen inkopen en de 
werkzaamheden inplannen. Indien er vertraging ontstaat in onze bouwplanning ten gevolge van deze 
werkzaamheden of bijvoorbeeld vanwege het uitblijven van uw schriftelijke goedkeuring is deze vertraging ons niet 
aan te rekenen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv 

 
 

RETOURADRES: ENERGIEWEG 17   MEERKERK 

 

 

BPD Ontwikkeling bv, regio Noord-West 

IJsbaanpad 1 

1076 CV  AMSTERDAM 

Projectnr: U19022 
Project: 6 woningen Zonnestein 66 te Amstelveen 
Onze referentie: Afbouw verslag Zonnestein 66 
 
Behandeld door: de heer A.C. van der Stel 
E-mail adres: a.vanderstel@thuisinbouwen.nl 
 

Datum: 5 juli 2019 

Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv 

Energieweg 17 

4231 DJ MEERKERK 

NEDERLAND

T +31(183) 351334 

E info@thuisinbouwen.nl 

I www.thuisinbouwen.nl 

KvK nr: 11053072 

BTW nr: NL810617389B01 

Bank: NL33RABO0154142549 

G-rekening: NL70RABO0991321723 

BIC: RABONL2U 
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Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
     
   OMSCHRIJVING BOUWVERSLAG: 

AFBOUW/ELECTRA/KEUKEN/SANITAIR BOUWNR ...... 
 

     
30   KOZIJNEN. RAMEN EN DEUREN 

 
 

     
30.203 1,00 stuks *BINNENDEUR EN BESLAG VERVALLEN* 

Optie alleen mogelijk voor gehele woning. 
-70,00 

     
30.209a 1,00 stuks *BINNENDEURBESLAG RVS, VD002/VD004, ROND ROZET* 

Optie alleen mogelijk voor gehele woning. 
45,00 

     
30.209b 1,00 stuks *BINNENDEURBESLAG RVS, VD042, VIERKANT ROZET* 

Optie alleen mogelijk voor gehele woning. 
55,00 

     
30.209c 1,00 stuks *BINNENDEURBESLAG "JAREN 30", VD028/VD029* 

Optie alleen mogelijk voor gehele woning. 
50,00 

     
30.209d 1,00 stuks *BINNENDEURBESLAG ZWART, VD030, ROND ROZET* 

Optie alleen mogelijk voor gehele woning. 
40,00 

     
30.209e 1,00 stuks *BINNENDEURBESLAG ZWART, VD031, ROND ROZET* 

Optie alleen mogelijk voor gehele woning. 
45,00 

     
30.299 1,00 stuks *CILINDERSLOT I.P.V. LOOPSLOT* 

Uitvoeren als dag- en nachtslot. 
Incl. sleutel. 

245,00 

     
30.551 1,00 pst *EXTRA HANDZENDER ELECTRISCHE BEDIENING 

SECTIONAALDEUR* 
 
 

75,00 

     
32   TRAPPEN EN BALUSTRADEN 

 
 

     
32.116 1,00 stuks *TRAP UITVOEREN IN HARDHOUT MET GEBORSTELD EIKEN 

TREDEN* 
Opgave per trap. 
Vervallen basis trap.  
Trap uitgevoerd in hardhout.  
Treden eiken geborsteld, blank behandeld. 

3.380,00 

     
32.103 1,00 stuks *TRAP UITVOEREN DICHT I.P.V. OPEN* 

Opgave per trap. 
480,00 

     
32.102 1,00 post *1x RVS STRIP 700MM LANG (STRIP LOS GELEVERD)* 

Opgave per trap. 
475,00 

     
32.101a 1,00 stuks *MUURLEUNING ZWART STALEN BUIS 27MM* 

Verrekening t.o.v. basis muurleuning. 
Opgave per trap. 

985,00 

     
32.101b 1,00 stuks *MUURLEUNING GLAD RVSSTALEN BUIS MET 

BLINDEVERBINDING* 
Verrekening t.o.v. basis muurleuning. 
Opgave per trap. 

1.550,00 
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32.101c 1,00 stuks *MUURLEUNING MA 60* 

Verrekening t.o.v. basis muurleuning. 
Opgave per trap. 
 
 

405,00 

     
35   NATUUR- EN KUNSTSTEEN 

 
 

     
35.102b 1,00 post *VENSTERBANKEN BEIGE MI, PER WONING* 

- Verrekening t.o.v. basis vensterbank. 
250,00 

     
35.102c 1,00 post *VENSTERBANKEN HARDSTEEN MI, PER WONING* 

- Verrekening t.o.v. basis vensterbank. 
250,00 

     
35.102d 1,00 post *VENSTERBANKEN GRIGIO MI, PER WONING* 

- Verrekening t.o.v. basis vensterbank. 
250,00 

     
35.102e 1,00 post *VENSTERBANKEN HARDSTEEN GEZOET, PER WONING* 

- Verrekening t.o.v. basis vensterbank. 
300,00 

     
35.102f 1,00 post *VENSTERBANKEN TITANO MI, PER WONING* 

- Verrekening t.o.v. basis vensterbank. 
250,00 

     
35.102g 1,00 post *VENSTERBANKEN POLARE MI GEPOLIJST, PER WONING* 

- Verrekening t.o.v. basis vensterbank. 
465,00 

     
35.104 1,00 post *VENSTERBANKEN NERO ASSOLUTO GEZOET, PER 

WONING* 
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank. 

250,00 

     
35.105 1,00 post *VENSTERBANKEN NERO ASSOLUTO GEPOLIJST, PER 

WONING 
- Verrekening t.o.v. basis vensterbank. 
 
 

430,00 

     
40   STUKADOORWERK 

 
 

     
40.118b 1,00 post *SAUSKLAAR STUCWERK OP PLAFOND BEGANE GROND* 

Sausklaar stucwerk op plafond excl. berging en meterkast. 
3.995,00 

     
40.105 1,00 post *BINNENWANDEN BEGANE GROND SAUSKLAAR 

AFWERKEN* 
Meerprijs sausklaar stucwerk wanden incl. voorstrijk, hoeknaalden 
en gaas. 
Gehele begane grond excl. meterkast, technische ruimte, toilet en 
berging, incl. uitbreiding woonkamer. 
Uitgaande van stalen kozijnen op de begane grond. 
Deze aanbieding is hetzelfde voor de gespiegelde woningtypes.  

4.180,00 

     
40.106 1,00 post *BINNENWANDEN 1e VERDIEPING SAUSKLAAR AFWERKEN* 

Meerprijs sausklaar stucwerk wanden incl. voorstrijk. 
Gehele 1e verdieping excl. toilet en badkamer. 

3.910,00 
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40.107 1,00 post *BINNENWANDEN 2e VERDIEPING SAUSKLAARAFWERKEN* 

Meerprijs sausklaar stucwerk wanden incl. voorstrijk. 
Gehele 2e verdieping excl. kapconstructie, wasruimte, technische 
ruimte en badkamer.  
 
 

2.940,00 

     
41   TEGELWERKEN 

 
 

     
41.100   *TEGELWERK PLAATSEN, VOOR OPLEVERING, DOOR DE 

AANGEWEZEN TEGELLEVERANCIER 
Voor het maken van uw keuze, zal met u een afspraak worden 
gemaakt door de tegel-showroom:    
 
           Thuis in Bouwen 
           Energieweg 17 
           4231 DJ  Meerkerk 
 
U neemt het complete tegelwerk af bij de aangewezen 
tegel-showroom. 
De tegel-showroom zorgt voor de offerte, levering en montage. 
Wijzigingen en uitbreidingen van het tegelwerk zijn mogelijk,  
mits tijdig aangegeven. Verrekening volgt. 
Het standaard tegelwerk wordt in de offerte van de  
tegel-showroom verrekend. 
Koper draagt er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum,  
de tekeningen van de tegel-showroom aan de aannemer  
wordt verstrekt. 
Bouwkundige wijzigingen n.a.v. de  tegeltekeningen, worden  
verwerkt in de offerte van de tegel-showroom. 
Tegel- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de  
sluitingsdatum afbouwalternatieven bij de aannemer 
bekend zijn, kunnen helaas niet meer verwerkt  worden. 
De sluitingsdatum zullen wij aan u bekend maken per mail. 
Indien klant tegelwerk en/of sanitair inkoopt bij een andere 
partij dan de door ons aangewezen leverancier moeten wij de  
sanitaire ruimtes CASCO opleveren. (zie voor info post 53.100). 
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47   KEUKENINRICHTING 

 
 

     
47.102 1,00 post *KEUKEN PLAATSEN, VOOR OF NA DE OPLEVERING, DOOR 

DE AANGEWEZEN KEUKEN LEVERANCIER*  
Voor het maken van uw keuze, zal met u een afspraak worden 
gemaakt  
door de keuken-showroom:    
 
           KeukenVision 
           Melbournestraat 3 
           1175 RM Lijnden 
 
U neemt een complete keuken af bij de aangewezen 
keukenleverancier. 
Aansluitpunten worden  aangepast volgens het   
keuken-installatieschema. 
Verplaatsen en/of extra installatie aansluitpunten worden in 
de offerte van de keuken-leverancier verwerkt. 
De keukenleverancier zorgt voor de offerte, levering, montage, 
oplevering en aansluitingen. 
Wijzigingen en uitbreidingen van het installatiewerk van de keuken 
zijn mogelijk, mits tijdig aangegeven. Verrekening volgt. 
De standaard keuken wordt in de offerte van de keukenleverancier  
verrekend. 
Koper draagt er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum,  
de tekeningen van de keukenleverancier met een  
compleet en gemaatvoerde keuken-installatietekening  
aan de aannemer wordt verstrekt. 
Installatie en of bouwkundige wijzigingen n.a.v. de 
keukentekeningen, worden verwerkt in het bouwverslag  
of een apart keuken-bouwverslag. 
Installatie- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de  
sluitingsdatum bij de aannemer bekend zijn, kunnen  
helaas niet meer verwerkt worden. 

 

     
47.105 1,00 post *KEUKEN PLAATSEN, NA OPLEVERING, DOOR UW EIGEN 

KEUKENLEVERANCIER* 
De koper kiest een keuken uit bij derden. 
Alle aansluitpunten worden afgedopt opgeleverd. 
Electra aansluitpunten zijn afgemonteerd. 
Uw keukenleverancier zorgt voor de offerte, facturering en  
het eventueel verleggen van de leidingen. 
Wijzigingen en uitbreidingen van het installatiewerk van de  
keuken zijn mogelijk, mits tijdig aangegeven. Verrekening volgt. 
Koper draagt er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum,  
de tekening van de keukenleverancier met een complete  
en gemaatvoerde keuken-installatietekening aan de  
aannemer wordt verstrekt. 
Installatie en of bouwkundige wijzigingen n.a.v. de 
keukentekeningen, worden verwerkt in het bouwverslag  
of een apart keuken-bouwverslag. 
Installatie- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de  
sluitingsdatum bij de aannemer bekend zijn, kunnen  
helaas niet meer verwerkt worden. 
 
 
 
 

-22.500,00 
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51   RIOLERING, WATER en GASINSTALLATIES 

 
 

     
51.104 1,00 stuks *BUITENKRAAN VORSTVRIJ* 

Koudwaterkraan met slangwartel en opbouw-gevelplaat. 
Kraan met zelf hevelende en vorstvrije uitvoering. 
Excl. afvoerput. 
 
 

420,00 

     
53   SANITAIR 

 
 

     
53.101 1,00 post *BADKAMER PLAATSEN, VOOR OPLEVERING, DOOR DE 

AANGEWEZEN SANITAIR-SHOWROOM* 
Voor het maken van uw keuze, zal met u een afspraak worden 
gemaakt  
door de sanitair-showroom:    
 
           Thuis in Bouwen 
           Energieweg 17 
           4231 DJ  Meerkerk 
 
De sanitair-showroom zal al uw wensen en keuzen verwerken  
in een showroomrapport en badkamertekening(en). 
Het sanitair wordt gespecificeerd per ruimte, waarbij tevens  
eventuele douchewanden, inbouwvoorzieningen en dergelijke  
moeten worden bepaald. 
De verrekening van het sanitair met het standaard opgenomen  
sanitair  + inbouwwerken, met de daarbij behorende verrekening 
arbeid, gebruiksmaterialen en organisatiekosten zal door de  
santiair-showroom worden verzorgt. 
Koper draagt er zorg voor dat, voor de sluitingsdatum, de   
tekeningen van de sanitair-showroom met een compleet en 
gemaatvoerde tekening aan de aannemer wordt  verstrekt. 
Installatie- en bouwkundige wijzigingen welke niet voor de  
sluitingsdatum bij de aannemer bekend zijn, kunnen  
helaas niet meer verwerkt worden. 

 

     
53.100 -1,00 post *BADKAMER + TOILET CASCO UITVOEREN* 

Toilet(ten) en badkamer(s) worden casco uitgevoerd. 
Dekvloer in de badkamer vervalt. 
Dekvloer in het toilet wordt aangebracht. 
Stucwerk wanden vervalt. 
Tegelwerk vervalt. 
Plafonds zullen wel standaard worden afgewerkt. 
Riool wordt aangebracht uit de vloer voor de wand op n.t.b. positie.  
U dient hiervoor een duidelijke gemaatvoerde tekening te 
verstrekken. 
Warm- en koudwater, komt op n.t.b. positie de ruimte binnen, veelal 
nabij leidingkoker. 
CV leidingen (indien van toepassing) komen op n.t.b. positie de 
ruimte binnen. 
Vloerverwarming (indien van toepassing) wordt aangebracht. 
MV wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden of het 
afgewerkte plafond. 
Elektra wordt afgemonteerd op de onafgewerkte wanden. 
 
Bij deze keuze is de regeling 'LIMITERING GARANTIE' voor de 
vervallen onderdelen en de waterdichtheid van de badkamer vloer 
van toepassing. 

-6.390,00 
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70   ELEKTRONISCHE INSTALLATIES 

 
 

     
70.0   WANDCONTACTDOZEN 

 
 

     
70.02 1,00 st *BESTAANDE WANDCONTACTDOOS DUBBEL I.P.V. ENKEL* 

- verticale uitvoering 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

65,00 

     
70.04 1,00 st *BESTAANDE WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL 

GESCHAKELD* 
- inclusief enkelpolige schakelaar 
- links  |  rechts  |  dubbel  |  geschakeld 
  (doorstrepen wat niet van toepassing is) 
- vlakke montage in 2 inbouwdozen 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

260,00 

     
70.05 1,00 pst *BESTAANDE WANDCONTACTDOZEN MET 

KINDERBEVEILIGING (HELE WONING)* 
- betreft prijsopgave voor schakelmateriaal Busch Jaeger Reflex SL 
- schakelmateriaal Niko Original en Jung AS 500 zijn standaard 
voorzien van kinderbeveiliging 
- kinderbeveiliging van overig schakelmateriaal op aanvraag 

270,00 

     
70.07 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

215,00 

     
70.08 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL OPBOUW 

(METERKAST)* 
- montage in 1 opbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

135,00 

     
70.10 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL* 

- vlakke montage in 2 inbouwdozen 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

275,00 

     
70.11 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL 

GESCHAKELD* 
- inclusief enkelpolige schakelaar 
- links  |  rechts  |  dubbel  |  geschakeld 
  (doorstrepen wat niet van toepassing is) 
- vlakke montage in 2 inbouwdozen 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

470,00 
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70.12 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL COMBI* 

- gecombineerd met bestaande schakelaar 
- verticale uitvoering 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

120,00 

     
70.13 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL OP APARTE GROEP* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- inclusief extra groep in meterkast 
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

465,00 

     
70.14 1,00 st *EXTRA VLOERCONTACTDOOS ENKEL* 

- inclusief aluminium deksel 
- vlakke montage in de dekvloer 
- ruimte: ____________________ 
- volgens tekening- locatie volgens tekening 

360,00 

     
70.15 1,00 st *EXTRA VLOERCONTACTDOOS DUBBEL* 

- inclusief aluminium deksel 
- vlakke montage in de dekvloer 
- ruimte: ____________________ 
- locatie volgens tekening 

455,00 

     
70.16 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL BUITEN* 

- spatwaterdicht, exclusief dubbelpolige schakelaar en exclusief 
  aparte groep in meterkast 
- horizontale uitvoering 
- vlakke montage in 2 inbouwdozen 
- positie: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 

315,00 

     
70.2   SCHAKELAARS 

 
 

     
70.22 1,00 st *KASTSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR* 

- montage op binnenkozijn 
- montage in 1 opbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

50,00 

     
70.23 1,00 st *SCHAKELAAR MET CONTOLE LAMP I.P.V. STANDAARD 

SCHAKELAAR* 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

65,00 

     
70.24 1,00 st *WISSELSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR* 

- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en) 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

65,00 

     



 Paraaf opdrachtgever:  
Datum: 5 juli 2019 Datum:  

  
Pagina 9 van 15 

Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
70.25 1,00 st *TREK-/WISSELSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD 

SCHAKELAAR* 
- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en) 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

100,00 

     
70.26 1,00 st *KRUISSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR* 

- bij meer als 2 schakelaars per lichtpunt(en) 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

65,00 

     
70.27 1,00 st *BEWEGINGSSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD 

SCHAKELAAR* 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

270,00 

     
70.28 1,00 st *WISSELSCHAKELAAR T.B.V. BEWEGINGSSCHAKELAAR 

I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR* 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

165,00 

     
70.29 1,00 st *DIMMER TYPE DRAAIKNOP I.P.V. STANDAARD 

SCHAKELAAR* 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 
Ten behoeve van: 
- aansluitpunt wand verlichting 
- aansluitpunt plafond verlichting 
- LED plafond spot 

115,00 

     
70.30 1,00 st *DIMMER TYPE TASTKNOP I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 
Ten behoeve van: 
- aansluitpunt wand verlichting 
- aansluitpunt plafond verlichting 
- LED plafond spot 

155,00 

     
70.31 1,00 st *SCHEMERSCHAKELAAR I.P.V. STANDAARD SCHAKELAAR* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- positie: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

190,00 
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70.33 1,00 st *EXTRA ENKELPOLIGE SCHAKELAAR (=STANDAARD)* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

185,00 

     
70.35 1,00 st *EXTRA ENKELPOLIGE KAST SCHAKELAAR* 

- montage op binnenkozijn 
- montage in 1 opbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

185,00 

     
70.36 1,00 st *EXTRA ENKELPOLIGE SCHAKELAAR MET CONTROLELAMP* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

205,00 

     
70.37 1,00 st *EXTRA WISSELSCHAKELAAR* 

- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en) 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

205,00 

     
70.38 1,00 st *EXTRA TREK-/WISSELSCHAKELAAR* 

- bij meer als 1 schakelaar per lichtpunt(en) 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

235,00 

     
70.39 1,00 st *EXTRA KRUISSCHAKELAAR* 

- bij meer als 2 schakelaars per lichtpunt(en) 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

205,00 

     
70.40 1,00 st *EXTRA BEWEGINGSSCHAKELAAR* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

400,00 

     
70.41 1,00 st *EXTRA WISSEL SCHAKELAAR T.B.V. 

BEWEGINGSSCHAKELAAR* 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

300,00 
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70.42 1,00 st *EXTRA DIMMER TYPE DRAAIKNOP* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 
Ten behoeve van: 
- aansluitpunt wand verlichting 
- aansluitpunt plafond verlichting 
- LED plafond spot 

245,00 

     
70.43 1,00 st *EXTRA DIMMER TYPE TASTKNOP* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 
Ten behoeve van: 
- aansluitpunt wand verlichting 
- aansluitpunt plafond verlichting 
- LED plafond spot 

285,00 

     
70.44 1,00 st *EXTRA SCHEMERSCHAKELAAR* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- positie: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

310,00 

     
70.45 1,00 st *EXTRA ASTROKLOK T.B.V. BUITENVERLICHTING* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- positie: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 

310,00 

     
70.5   LOZE LEIDINGEN 

 
 

     
70.51 1,00 st *EXTRA LOZE LEIDING* 

- voorzien van controle draad 
- leiding eindigend in een ombouwdoos in de wand 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
- niet mogelijk op buitengevel 

170,00 

     
70.52 1,00 st *LOZE LEIDING BEDRADEN MET CAI  KABEL INCL. 

AFMONTAGE* 
- exclusief loze leiding 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- afmontage met cai deksel 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

160,00 
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70.53 1,00 st *LOZE LEIDING BEDRADEN MET TELEFOON KABEL INCL. 

AFMONTAGE* 
- exclusief loze leiding 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- afmontage met telefoon deksel 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

140,00 

     
70.54 1,00 st *LOZE LEIDING BEDRADEN MET DATA-/UTP KABEL INCL. 

AFMONTAGE* 
- exclusief loze leiding 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- afmontage met data-/utp deksel 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

160,00 

     
70.57 1,00 st *LOZE LEIDING BEDRADEN MET GELUID KABEL EXCL. 

AFMONTAGE* 
- exclusief loze leiding 
- leiding en geluid kabel eindigend uit de wand 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

95,00 

     
70.58 1,00 st *LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 1 X 230 

VOLT* 
- exclusief loze leiding 
- inclusief extra groep in meterkast 
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 
Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is): 
- magnetron 
- combi magnetron 
- oven 
- stoomoven 
- keukenboiler/quooker 
- vaatwasmachine 
- wasmachine 
- wasdroger 
- overig ____________________ 

295,00 

     



 Paraaf opdrachtgever:  
Datum: 5 juli 2019 Datum:  

  
Pagina 13 van 15 

Code Aantal Eenheid Omschrijving Prijzen incl. BTW 

     
70.59 1,00 st *LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 2 X 230 

VOLT* 
- 2 fase / maximaal 7,2kW 
- exclusief loze leiding 
- inclusief extra groepen in meterkast 
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 
Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is): 
- kookplaat 
- oven 
- stoomoven 
- overig ____________________ 

350,00 

     
70.60 1,00 st *LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 3 X 230 

VOLT* 
- exclusief loze leiding 
- inclusief aanpassen meterkast met 3 fase hoofd- en 
  aardlekschakelaar 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
- exclusief eventuele kosten van het energiebedrijf 
- advies om de meterkast door het energiebedrijf aan te sluiten met 
  3x25 Ampere 
 
Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is): 
- kookplaat 
- oven 
- stoomoven 
- overig ____________________ 

700,00 

     
70.61 1,00 st *EXTRA AARDLEKSCHAKELAAR IN METERKAST* 

- bij uitbreiding elektra installatie elk 4 tal groepen een extra 
  aardlekschakelaar 
- rekening houdend met de reeds aanwezige groepen en 
  aardlekschakelaars 
 

440,00 

     
70.7   LICHTPUNTEN 

 
 

     
70.83 1,00 st *EXTRA AANSLUITPUNT ZONWERING CONTINU SPANNING* 

- exclusief zonweringsschakelaar 
- leiding en bedrading eindigend met een buis 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

185,00 

     
70.84 1,00 st *EXTRA AANSLUITPUNT ZONWERING INCL. SCHAKELAAR* 

- inclusief zonweringsschakelaar 
- leiding en bedrading eindigend met een buis 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

310,00 
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70.86 1,00 st *EXTRA AANSLUITPUNT WAND VERLICHTING BUITEN* 

- exclusief dubbelpolige schakelaar 
- leiding en bedrading eindigend met een centraaldoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 

220,00 

     
70.9   BADKAMERS 

Onderstaand afwijkende prijsopgaven voor elektrapunten in de 
badkamer(s) en eventueel andere vochtige ruimten. 
 

 

     
70.90 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS ENKEL* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

275,00 

     
70.91 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL VERTICAAL* 

- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

290,00 

     
70.92 1,00 st *EXTRA WANDCONTACTDOOS DUBBEL HORIZONTAAL* 

- vlakke montage in 2 inbouwdozen 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

300,00 

     
70.93 1,00 st *EXTRA AARDEPUNT* 

- t.b.v. extra douchebak, bad, radiator, o.i.d. 
- leiding en bedrading eindigend met een buis 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 

145,00 

     
70.94 1,00 st *LOZE LEIDING BEDRADEN OP APARTE GROEP 1 X 230 

VOLT* 
- exclusief loze leiding 
- inclusief extra groep in meterkast 
- exclusief uitbreiding aardlekschakelaars in de meterkast 
- vlakke montage in 1 inbouwdoos 
- ruimte: ____________________ 
- hoogte: circa ____________________mm + vloerpeil 
- locatie volgens tekening 
 
Ten behoeve van (doorhalen wat niet van toepassing is): 
- whirlpool 
- stoomcabine 
- sauna 
- overig ____________________ 

350,00 
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70.822 1,00 stuks Extra wandlichtpunt exclusief schakelaar 

Leiding eindigend in een schoon metselwerkdoos 
in de gevel + bedraad. 
Hoogte volgens omschrijving. 
Plaats aangeven middels tekening. 
 
 
 

250,00 

     
     
   TOTAALBEDRAG € ………. 
     
Voor akkoord:   
   

Naam opdrachtgever: 
 
 

 

Handtekening: 
 
 

 

Datum: 
 
 

 

 
 
Samen hebben we deze afspraken gemaakt. Deze zijn exclusief van toepassing op onze onderling gesloten 
overeenkomst. Anderen kunnen hieraan geen rechten ontlenen of aanspraak op doen.  
 


