
CORNELIS 
Meerwerk keuze mogelijkheden
Na het ondertekenen van de contractstukken zal de kopersbegeleider van 

Heutink u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek wordt 

het appartement besproken, kunt u uw optiekeuze kenbaar maken en heeft u 

de mogelijkheid om uw vragen te stellen. 

Type A1

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-709€              

Type A2

Optie 1: Indeling wijzigen: Toilet en badkamer verplaatsen, slaapkamer 1 en 

badkamer vergroten alsmede badkamer voorzien van extra toilet

7.934€            

Optie 2: Indeling wijzigen: Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 825€               

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-780€              

Type A3

Optie 1: Vergroten badkamer en voorzien van extra toilet. 6.587€            
Optie 2: Indeling wijzigen: Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen met extra 

badkamer (badkamer voorzien van douchehoek en wastafel)
14.580€          

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-780€              

Type B1a/B1b 

Optie 1: Extra kamer ter plaatse van de keuken/eethoek, inclusief naregeling 

en elektra 

9.350€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.066€          

Type B2

Optie 1: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer inclusief noodzakelijke 

voorzieningen 

6.968€            

Optie 2: Indeling wijzigen: Vergroten slaapkamer en verplaatsen eethoek 2.612€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.066€          

Type B3a/B3b

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-780€              

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW Mei 2022
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Meerwerk keuze mogelijkheden

Type C1

Optie 1: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de tweede woonlaag 4.560€            

Optie 2: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de tweede woonlaag, vervallen 

2e badkamer 

1.200€            

Optie 3: Trapkast inclusief wandlichtpunt en enkelpolige schakelaar 1.550€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.489€          

Type C2

Optie 1: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de tweede woonlaag 4.560€            

Optie 2: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de tweede woonlaag, vervallen 

2e badkamer 

1.200€            

Optie 3: Trapkast inclusief wandlichtpunt en enkelpolige schakelaar 1.550€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.489€          

Type C3

Optie 1: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de tweede woonlaag 4.560€            

Optie 2: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de tweede woonlaag, vervallen 

2e badkamer 

1.200€            

Optie 3: Dichte trap in plaats van open trap, trapkast inclusief wandlichtpunt 

en enkelpolige schakelaar

2.240€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.489€          

Type C4

Optie 1: Indeling wijzigen: Separaat toilet 8.458€            

Optie 2: Indeling wijzigen: Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen en vergroten 

badkamer

2.890€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-709€              

Type C5

Optie 1: Indeling wijzigen: Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen en vergroten 

badkamer

3.970€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.066€          

Type C6

Optie 1: Indeling wijzigen: Samenvoegen slaapkamer 1 en 2 825€               

Optie 2: Trapkast inclusief wandlichtpunt en enkelpolige schakelaar 1.550€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-780€              

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW Mei 2022
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Type C7

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.066€          

Type C8

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-780€              

Type C9a/C9b

Optie 1: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de eerste woonlaag 4.560€            

Optie 2: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de eerste woonlaag, vervallen 

2e badkamer

1.200€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.489€          

Type C10

Optie 1: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de eerste woonlaag 4.560€            

Optie 2: Indeling wijzigen: Extra slaapkamer op de eerste woonlaag, vervallen 

2e badkamer

1.200€            

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.489€          

Type P1/P2/P3

Casco opleveren badkamer en toilet. Het laten vervallen van het gehele 

tegelwerk en sanitair ter plaatse van de badkamer en toilet 

-1.358€          

Meerwerk elektra 

Plafondlichtpunt exclusief schakelaar 168€               

Wandlichtpunt exclusief schakelaar 155€               

Enkelpolige schakelaar 160€               

Wisselschakeling i.p.v. enkelpolige schakeling 160€               

Kruisschakeling i.p.v. wisselschakeling 160€               

Serieschakelaar 184€               

Serieschakelaar vervangen voor 2 enkelpolige schakelaars 54€                  

Draaidruk dimmer i.p.v. schakelaar (LED geschikt) 213€               

Enkele wandcontactdoos naast schakelaar 67€                  

Enkelvoudige wandcontactdoos 172€               

Dubbele wandcontactdoos meterkast 131€               

Dubbele wandcontactdoos 'volledig inbouw' middels 2 inbouwdozen 207€               

Drievoudige wandcontactdoos 'volledig inbouw' middels 3 inbouwdozen i.p.v. 

2 inbouwdozen

80€                  

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW Mei 2022
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Viervoudige wandcontactdoos 'volledig inbouw' middels 4 inbouwdozen i.p.v. 

2 inbouwdozen

117€               

enkele vloercontactdoos 419€               

dubbele vloercontactdoos 534€               

Enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. bijvoorbeeld oven, wasdroger etc 413€               

Enkele wandcontactdoos op aardlekautomaat t.b.v. sunshower 486€               

Aansluitpunt 230V 150€               

Aansluitpunt elektrisch koken (excl. aansluiten toestel) 639€               

(aansluiting elektrisch koken d.m.v. perilex wcd 3 fase aansluiting 400V)

400V kook aansluiting ipv 2x230V (let op meeste kookplaten zijn 2x230V) 138€               

Ledige leiding t.b.v. bijvoorbeeld cai, data, stereo, enz. 172€               

Bedraden ledige leiding t.b.v. enkel wandcontactdoos op aparte groep 330€               

Bedraden ledige leiding t.b.v. cai incl. einddoos en splitter in meterkast 212€               

Bedraden ledig leiding t.b.v. enkele data (cat6) 209€               

Bedraden ledig leiding t.b.v. dubbele data (cat6) 415€               

Cai aansluiting incl. einddoos en splitter in meterkast 413€               

Enkele data (cat6) 407€               

Rookmelder 230V onderling gekoppeld 341€               

Bewegingsmelder 'inbouw' in de wand i.p.v. enkelpolige schakelaar 288€               

Enkele wandcontactdoos spatwaterdicht (buiten wcd) 194€               

Dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht (buiten wcd) 270€               

Aarding metalen delen (bv. Easydrain, bad, douchebak, radiator of 2e kraan) 105€               

Centraal aardpunt conform de eisen 172€               

Leveren aardingsnet t.b.v. vloer badkamer 159€               

Extra aardlekschakelaar t.b.v. uitbereiding 202€               

Verplaatsen elektra punt, opgave voor sluitingsdatum 69€                  

Verplaatsen elektra punt in hoogte, opgave voor sluitingsdatum 42€                  

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW Mei 2022


