extra aansluiting
wasdroger
tegelwerk doorlopend

verplaatsen kozijn met
deur

douchedeur met vast
gedeelte

uitbreiding keuken

3x inbouwspots in
keuken
in lijn van sunshower/
toilet

dubbele tuindeuren

extra dubbele wcd in
trapkast

asp. wand laadpunt
auto

draairichting deur
aanpassen incl.
schakelaar

AANVULLENDE WENSEN
- buitenkraan vorstvrij
- sauna met sunshower
- leveren stokjes ventilatieroosters
- wandcontactdoos met LED orientatie
- LAN aansluiting in woonkamer, slaapkamers en zolder achter TV
- kabel op rol tbv. tuinverlichting geschakeld vanuit keuken
KOPERS SPECIFIEKE WENSEN
- isolatie obv. reflectie in spouwmuur en hsb uitbouw
- voordeur omlijsting als woning 36
- metselwerk voorgevel als woning 36
- voegkleur metselwerk als woning 36
- dakpannen leizwart
- 2x velux dakramen verdieping GPL SK06 uitzet-tuimel
- bouwkundige overkapping terras met 2x velux GGU SK06
- buitenberging 2x5m met tussenschot en achterdeuren met extra
installatiestrook en uitzetijzers gelijk aan woning 61
- vaste vuren dichte trap naar zolder en badkamerdeur smaller
- slot met gelijksluitende cilinder op zolderdeur
- afwerking zolder incl. installatieruimte afsluitbaar als woning 61
- 1x velux uitzet-tuimel venster GPL SK06 op zolder
- velux cabrio SK19 duo op zolder
- zoldervloer verlaging door toepassing velux cabrio venster
- aanpassing bijkeuken
- aanpassing keukendeur naar dubbele deur
- tegels doorzetten tpv. wasmachine
-douchedeur met vast gedeelte in badkamer beganegrond
- slaapkamernis afgesloten met kastdeur en PC slot
- slaapkamer 3 draairichting deur omdraaien incl. schakelaar
- armatuur UMA op achter gevel
- vanuit meterkast naast elke TV aansluiting een bedrade LAN
aansluiting
- extra installatie op zolder als woning 61
- extra dubbele wcd in trapkast
- extra wasdroger aansluiting met aparte groep naast wasmachine
- 3x inbouwspot in keuken
- 4x inbouwspot in terrasoverkapping met dimmer
- 4x slaapkamer verwarming met naregeling
- aanbrengen laadpaal volgens omschrijving
Alfen Eve Single pro 11Kw (enkel laadpunt)
incl. E-flux backoffice , incl. active load-balancing
datakabel vanaf meterkast naar omvormer
- aanbrengen PV installatie volgens omschrijving
10 stuks 360Wp black monokristallijn panelen Autarco
PV omvormer 3000W 1-fase Autarco
datakabel vanaf meterkast naar omvormer
NADER TE BEPALEN WENSEN
- kleur wanden
- uitvoering en positie jacuzzi
- uitvoering haard als woning 34
- uitvoering keuken volgens offerte
- uitvoering beide trappen
- vloertegels rondom inbouwreservoir toiletten, douches en bad
- kleur vloertegels
- kleur badmeubel
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