gaskachel op
buitengevel

extra groep tbv.
wasdroger

armatuur UMA op
gevel

Lan asp.

2x schuifpui

dubbele wcd in kolom

3x schakelingen
woonkamer en keuken
op dimmers

armatuur met sensor
door Lavoir

dubbele wcd

traphek met schakelaar

3x asp boven blad,
apart geschakeld

aansluitpunt verlichting

aansluitpunt
autolaadpaal

extra dubbele wcd

overkapping standaard

schakeling
tuinverlichting

schakeling
terrasverlichting met
dimmer

monoblock airco met
muurdoervoer op
bestaand wcd.
douche met betegelde
wand

sunshower in
douchewand

haard met plateau impressie

standaard
fietsenberging met
standaard
installatiepaneel

extra dubbele wcd

toilet impressie

badmeubel impressie

traptrede impressie

keuken impressie

monoblock airco impressie

WERKZAAMHEDEN DERDEN
- vloerbedekking en inrichting incl. armaturen
- terras en tuininrichting
- tuinverlichting

AANVULLENDE OPDRACHTEN
buitenberging standaard 2x3m
buitenkraan vorstvrij
wandcontactdoos met LED orientatie
met prefab schoorstenen
trapkast onder trap
KOPERS SPECIFIEKE WENSEN
- terras overkapping standaard
- isolatie obv. reflectie in spouwmuur en hsb wand
- 2x velux dakramen verdieping GPL PK06 uitzet-tuimel
- 2x velux dakramen zolder GGL PK06 tuimel
- douche met betegelde wand op badkamer verdieping
- zwaardere uitvoering vlisotrap met leuning fakro LML
- zolder afgewerkt als slaapkamer met traphek
- kleur dakpannen zwart
- wandtegels 30x60 wit glanzend
- vloertegels excellent antraciet
- vloertegels op inbouwelement toiletten
- kleur badmeubel donker eiken
- usb aansluiting in keuken
- waterontkalkings installatie
- 1 aansluitpunt met dimmer voor hanglamp onder overkapping
- 3x softclose toiletbrillen
- aparte groep wasdroger
- kabel op rol tbv. tuinverlichting, geschakeld bij eetkamer
- extra wcd in hoeken beiden slaapkamers verdieping.
- dubbele wcd in woonkamer in kolom
- dubbele wcd in keuken op lange wand
- extra dubbele wcd in trapkast
- LAN aansluiting achter elke TV opstelling
- zolder installaties met schakelaar op traphek
- armatuur UMA op achtergevel en op zijgevel slaapkamer
- verlichting woonkamer en keuken op 3x dimmer
- 3x asp. boven keukenblad
- 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
PV omvormer 3000W 1-fase
datakabel vanaf meterkast naar omvormer

- uitvoering trap met deco treden en stootborden Leisteen
- trapbomen en leuning zwart, stalen leuninghouders
- uitvoering keuken volgens offerte
- uitvoering haard model volgens offerte
- sunshower op badkamer verdieping
- monoblock airco met muurdoorvoer op slaapk. 1
- kleur wanden standaard RAL9010

verkooptekening woning

Ganuenta Colijnsplaat
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