
RUWBOUW01

10 Bouwkundige wijzigingen

0110.1.000 Opties Ruwbouwfase zijn niet van toepassing 1,00 ST Nvt. 09-10-19

ELEKTRISCHE INSTALLATIES03

70 Elektro techn. Installaties
0370.2.217 Extra loze leiding vanuit de meterkast 1,00 ST 80,00 25-10-19€

Voorbereiding in de hal om de keuze voor de Bringme intercom of videofoon
mogelijk te houden.

AFBOUW09

30 Ramen, kozijnen en deuren
0930.1.100 Screens 1,00 ST 2.707,00 23-01-20€

Het leveren en gebruiksklaar monteren van ZIP-screens merk/leverancier
Schellekens Ultimate Zscreen type UZ100 met rechte voorlijst.
Het zonweringsdoek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel welke in een
kunststof profiel in de geleidingsrails wordt geleid.
De screens zijn windvast tot windkracht 8.
De kleurstelling en de vorm van de omkasting (rechte uitvoering) zijn
vastgesteld door de projectarchitect.
De kap (= omkasting/cassette), kapsteunen, zijgeleiding en onderlat zijn
gemoffeld middels een poedercoatsysteem in de kleur RAL7021 (gelijk aan de
gevelkozijnen). De kap heeft een afmeting van 100x100mm, de zijgeleiding
37x37mm en de onderlat 48x20mm.
De onderlat wordt verzwaard met thermisch verzinkt staal wat in het
kokerprofiel wordt geschoven.
Het doek is gepolyvinyliseerd glasvezeldoek met een gewicht van circa
520gram/m2, in de kleur RAL7016.
De screens worden middels standaard kunststof uitvullingen gemonteerd op de
gevelkozijnen.
Wel is het zo dat de kap deels voor de beglazing komt te zitten en dus deels
zichtbaar is/blijft van in uw appartement.
De screens worden elektrisch bediend middels een 230V elektronisch
radiografische buismotor met ingebouwde eindschakelaars en thermische
beveiliging.
De motor is voorzien van een Hirschmanstekker Stas3 en wordt gekoppeld aan een
stroomvoorziening.
De aansturing van de screens gebeurt middels een afstandsbediening.
Ter plaatse van:
- Slaapkamer 1, merk 220, optieprijs € 1.268,- incl. BTW;
- Slaapkamer 2, merk 223, optieprijs € 1.309,- incl. BTW.
Inclusief:
- 2 stuks 1-kanaals handzender, optieprijs 2x € 65,- incl. BTW.
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Akkoord koper (totaal):

Het totaal door u gekozen meer- en minderwerk bedraagt incl. 21% BTW: 

Datum:

Indien voornoemde niet overeenkomt met de door u gemaakte keuzes, verzoeken wij u per omgaande contact op te nemen 
met de afdeling Kopersbegeleiding.

2.787,00€
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