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Luxe keuken inductie 
In plaats van gasfornuis, inductiekookplaat. Extra groep tbv inductiekookplaat 

aansluitwaarde 7,4 kw. Keuze inbouwapparatuur van het merk Etna.

Keuken Casco
Er wordt geen keuken geleverd (afgedopte leidingen en geen tegelwerk).

Mengkraan spoelbak keuken
Luxe mengkraan, Grohe Eurosmart Cosmopolitan 

KA00 KEUKEN

KA04

KA06

KA08

 € 993,73 

 € -1.500,00 

 € 39,17 

Code Product Totaal incl 21% BTW Keuze



De Cypressen Optielijst appartement p. 3

Klokthermostaat
Het leveren en aanbrengen van een klokthermostaat, in plaats  

van de standaard thermostaat.

Bedraden loze leiding tbv CAI
Bedraden loze leiding slaapkamer 1 tbv CAI inclusief einddoos en splitter 

in de meterkast.

Bedraden loze leiding tbv telefoon
Bedraden loze leiding slaapkamer 1 tbv telefoon inclusief einddoos  

en aansluiting in de meterkast.

Bedraden loze leiding tbv enkele data aansluiting
Bedraden loze leiding slaapkamer 1 tbv enkele data ipv CAI/TEL inclusief RJ-45 

contactdoos en aansluiting in de meterkast.

Bedraden loze leiding tbv dubbele aansluiting
Bedraden loze leiding slaapkamer 1 tbv dubbele data ipv CAI/TEL  

inclusief RJ-45 contactdoos en aansluiting in de meterkast.

VA00

CA00

TA00

VERWARMING

CENTRALE ANTENNE INSTALLATIE

TELEFOON INSTALLATIE

VA01

CA1

TA1

TA1B

TA1C

 € 103,08 

 € 137,45 

 € 89,34 

 € 118,20 

 € 166,31 

Code Product Totaal incl 21% BTW Keuze
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Buitenlamp
Afgemonteerde buitenlamp aan achtergevel of onderzijde balkon.  

Afhankelijk van postie lichtpunt. Model Orcus armatuur 1x18W.

Buitenlamp
Afgemonteerde buitenlamp aan achtergevel of onderzijde balkon.  

Afhankelijk van postie lichtpunt. Model Ixion armatuur 1x 18W.

Buitenlamp
Afgemonteerde buitenlamp aan achtergevel of onderzijde balkon.  

Afhankelijk van postie lichtpunt. Model Plaffonière 1x18W.

Bediening ventilatiebox (draadloos)
Timer schakelaar tbv mv installatie in hogere stand te schakelen.

Oplaadpunt elektrische fiets in berging op de eigen 
woninginstallatie
In de berging wordt een oplaadpunt gemonteerd t.b.v. het opladen van een elek-

trische fiets. De installatie wordt aangesloten op de eigen woninginstallatie

EL00 ELEKTRA

EL01A

EL01B

EL01C

EL02

EL03

 € 92,09 

 € 91,40 

 € 94,15 

 € 228,16 

 € 375,22 

Code Product Totaal incl 21% BTW Keuze
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Wandtegelwerk 15x30
Standaard keuze wand en vloertegelwerk in de badkamer toilet,  

en keuken volgens Mosa showroomfolder.

Wandtegelwerk keuzepakket 25x33
Keuze wand en vloertegelwerk in de badkamer, toilet en/of keuken volgens Mosa 

showroomfolder, keuzepakket 25x33 cm

Wandtegelwerk accenttegels 15x30
Keuze accent tegels in de badkamer, toilet en/of keuken volgens Mosa 

showroomfolder, keuzepakket 15x30 cm

Wandtegelwerk accenttegels 25x33
Keuze accent tegels in de badkamer, toilet en/of keuken volgens Mosa 

showroomfolder, keuzepakket 25x33 cm

Tegelwerk conform showroom

ST00 SANITAIR EN TEGELWERK SANITAIRE RUIMTEN

ST01

ST02

ST03

ST04

ST05

geen meerwerk

offerte Era

offerte Era

offerte Era

offerte Era

Code Product Totaal incl 21% BTW Keuze
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Standaard toilet in toiletruimte
Toilet 6+ (pot 46 cm hoog).

Verhoogd toilet in toiletruimte
Toilet 10+ (pot 50 cm hoog)

Ligbad 1800x800
De keuze van een ligbad is een ruwbouwkeuze. Echter de keuze van een ligbad 

vóór de afbouw sluitingsdatum is mogelijk door het toepassen van een voorzet-

wand waarin de warm- en koud waterleidingen worden weggewerkt. Dit moet 

per woning op maat gemaakt worden. Hiervoor zal Era een offerte opstellen.

Conform tekening wordt een ligbad geplaatst merk Spinx 300, de voorzijde 

wordt betegeld. Thermostatische badmengkraan Merk Grohe 1000. Badset met 

handdouche, merk Grohe Tempesta. Elektrische handdoekradiator. Deze is nodig 

om te kunnen voldoen aan de eisen van ruimtetemperaturen SWK.

Ligbad 1800x800 in plaat van douche  
t.b.v. woningtype F02
De keuze van een ligbad is een ruwbouwkeuze. Echter de keuze van een ligbad 

vóór de afbouw sluitingsdatum is mogelijk door het toepassen van een voorzet-

wand waarin de warm- en koud waterleidingen worden weggewerkt. Dit moet 

per woning op maat gemaakt worden. Hiervoor zal Era een offerte opstellen.

Conform tekening wordt een ligbad geplaatst merk Spinx 300, de voorzijde 

wordt betegeld. Thermostatische badmengkraan Merk Grohe 1000. Badset met 

handdouche, merk Grohe Tempesta. De voorzieningen voor de douche en het 

douchescherm komen te vervallen. Elektrische handdoekradiator. Deze is nodig 

om te kunnen voldoen aan de eisen van ruimtetemperaturen SWK.

ST06

ST07

ST08

ST09

 € 34,36 

geen meerwerk

offerte Era 

offerte Era 

Code Product Totaal incl 21% BTW Keuze
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Handdoekradiator
(verkeerswit, Ral 9016) 

Ronde spiegel 60 mm

Wastafelmengkraan Eurosmart 
Vervangend model: 23372002

Wastafelmeubel + Spiegelkast met verlichting
Wastafelmeubel Trendline Exclusive in kleurkeuze ntb in plaats van de Sphinx 

300 wastafel. Trendline Exclusive spiegelkast (links of rechtsdraaiend naar  

keuze) 60x65x16cm. Inclusief verlichting en wastafelmengkraan Grohe 

Eurosmart ipv Grohe Costa-L. Keuze draairichting spiegelkast is in gesprek  

met woonadviseur te bepalen. Kleurkeuze meubel is in gesprek met  

de woonadviseur te bepalen.

Kleurkeuzen zonder meerkosten:

Birch 

Wenge

White Glossy

Cottage Oak Light

ST13

ST12

ST15

ST14

 € 1.326,34 

 € 467.31 

 € 900.26 

 € 112.98 

 € 20.34 

 € 19,57 

 € 494,80 

Code Product Totaal incl 21% BTW Keuze
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Sanitair conform showroom Gévier
In de showroom kunt u kiezen voor ander sanitair passend binnen de technische 

mogelijkheden qua aansluitingen.

BOUWKUNDIGE INRICHTING + AANVULLING

Optie openslaande deuren type G01, G02, G03
De pui in de woonkamer met enkele deur wordt aangepast naar een kunststof 

pui met dubbele openslaande deuren en 1 zijlicht met vast glas.

Optie schuifpui type G01, G02, G03
De pui in de woonkamer met enkele deur wordt aangepast naar een kunststof 

schuifpui. Tekenkosten bouwkundig en constructief.

Optie wand tussen slaapkamer 1 en woonkamer 
vervalt t.b.v. type G01 en G03
De betonwand komt te vervallen. De elektrapunten worden herverdeeld over 

de woning. Deur tussen hal en slaapkamer 1 blijft gehandhaafd. Lichtpunt en 

schakelaar blijft gehandhaafd. Tekenkosten bouwkundig en constructief.

De optie wordt na keuze verder uitgetekend m.b.t. de posities van elektra etc.

Optie wand tussen slaapkamer 1 en woonkamer 
vervalt t.b.v. type G01 
De betonwand komt te vervallen. De elektrapunten worden herverdeeld over de 

woning. Keuken wordt verplaatst, conform schets. Lichtpunt blijft gehandhaafd.

Deur + kozijn tussen hal en slaapkamer 1 vervalt, lichtschakelaar verplaatst naar 

betonwand. Tekenkosten bouwkundig en constructief. De optie wordt na keuze 

verder uitgetekend m.b.t. de posities van elektra etc.

ST16

BA00

BA01

BA03

BA02

 € 1.415,68 

 offerte ERA 

 € 2.790,13 

 € 350,48 

 € 2.522,12 

Code Product Totaal incl 21% BTW Keuze
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Handtekening

Naam Datum

Indelingswijzigingen op aanvraag t.b.v. woningtype 
G01, G02 en G03
Op aanvraag kan bekeken worden of de woning anders ingedeeld kan worden. 

De posities van badkamer, toilet, meterkast en schachten blijven echter gehand-

haafd. Gevelaanpassingen zijn eveneens niet mogelijk.

BA04  offerte ERA 

Code Product Totaal incl 21% BTW Keuze
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Koninklijke Mosa bv

Gedrukte kleuren en afgebeeld sanitair kunnen afwijken 
van de werkelijkheid. Voor onderhoudsadviezen en actuele 
leveringsvoorwaarden kunt u de website www.mosa.nl bezoeken.

Pre Wonen
Postbus 2008
2002 CA Haarlem
www.prewonen.nl

Persoonlijke gegevens

Naam

Straat

Postcode / Plaats

Telefoon

Mobiel

Datum

Handtekening



0490 2533
wandtegel
wit

0497 2533 
wandtegel
roomwit

16870 2533 
accenttegel
grijs

16890 2533 
accenttegel
donkergrijs

17060 2533 
accenttegel
beige

17070 2533 
accenttegel
grijsbruin

225RL 1530
vloertegel
licht koel grijs

225RL 1530
vloertegel
licht koel grijs

226RL 1530
vloertegel
midden koel grijs

226RL 1530
vloertegel
midden koel grijs

216RL 1530
vloertegel
antraciet

216RL 1530
vloertegel
antraciet

264RL 1530
vloertegel
grijsbruin

264RL 1530
vloertegel
grijsbruin

266RL 1530
vloertegel
lichtbeige

266RL 1530
vloertegel
lichtbeige

Keuzepakket 15 x 30 cm Keuzepakket 25 x 33 cm
Wandtegel geglazuurd 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 

in combinatie met antislip vloertegel (RL) 15 x 30 cm ongeglazuurd (mat)

Wandtegel geglazuurd 25 x 33 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 

in combinatie met antislip vloertegel (RL) 15 x 30 cm ongeglazuurd (mat)

0490 1530
wandtegel
wit 

0497 1530
wandtegel
roomwit

16870 1530
accenttegel
grijs

16890 1530
accenttegel
donkergrijs 

17060 1530
accenttegel
beige 

17070 1530
accenttegel
grijsbruin 


