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Keuzelijst Keuken, sanitair & tegelwerk, houten schuifpui

Datum
Project Het Centrum Gageldonk
Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit Keuken, sanitair & tegelwerk, houten schuifpui
 

KST
KST

S-01 Standaard sanitair € 0,00

- u kiest voor het plaatsen van het standaard sanitair
- u dient wel een afspraak te maken met de showroom in verband met een
toelichting op het gekozen sanitair

KST

S-11 Sanitair volgens het showroombezoek n.t.b.

- in de showroom van onze projectleverancier kunt u het standaard sanitair
bekijken. Afhankelijk van uw wensen kunt u een basisoptie kiezen, of u
kunt uw sanitaire ruimtes geheel naar uw eigen wensen aanpassen
- er wordt voor u een offerte gemaakt aan de hand van uw wensenpakket
- wijzigingen in installaties worden door de showroom berekend en geoffreerd
- u hoeft deze niet te selecteren Lithos verwerkt uw offerte als deze definitief is.

KST

S-21 Installatiewijzigingen t.b.v. uw sanitair keuzes n.t.b.

KST

S-31T De toiletruimte geheel casco opleveren € -1050,00

- de afwerkvloer wordt aangebracht
- het wand- en vloertegelwerk vervalt
- het spuitpleisterwerk op de wanden vervalt
- het spuitpleisterwerk op het plafond wordt aangebracht
- de kunststenen dorpel onder de deur vervalt
- het sanitair, en kranen vervallen
- riool- en waterleiding wordt op de standaard plaats, afgedopt, aangebracht
- het elektra wordt op de standaard plaats afgemonteerd
NB: Woningborggarantie op sanitair, installatie, wand- en vloerafwerking
in de toiletruimte vervalt
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KST

S-33T De badkamerruimte geheel casco opleveren € -1750,00

- de afwerkvloer wordt aangebracht
- de vloerverwarming wordt aangebracht volgens standaard indeling
- het wand- en vloertegelwerk vervalt
- de kunststenen dorpel onder de deur vervalt
- geen spuitpleisterwerk op wanden het plafond wel
- het sanitair, radiator, reservoir en kranen vervallen
- riool- en waterleiding wordt op de standaard plaats, afgedopt, aangebracht
- het elektra wordt op de standaard plaatsen afgemonteerd
NB: Woningborggarantie op sanitair, installatie, wand- en vloerafwerking
in de badkamerruimte vervalt

KST

T-01 Standaard tegelwerk € 0,00

- u kiest voor de basis wand- en vloertegels
- u dient wel een afspraak te maken met de showroom voor het uitkiezen van de
kleuren en uitvoering van de tegels

KST

T-11 Wand- en vloertegels volgens het showroombezoek n.t.b.

- in de showroom van onze projectleverancier kunt u de standaard wand- en
vloertegels bekijken. Ook kunt u een keuze maken uit de aangeboden opties
- afhankelijk van uw wensen kunt u ook een geheel eigen keuze maken voor de
wand- en vloertegels van uw sanitaire ruimten
- er wordt voor u een offerte gemaakt aan de hand van uw wensenpakket
- u hoeft deze niet te selecteren Lithos verwerkt uw offerte als deze definitief is.

KST

K-01 Standaard keuken € 0,00

- u kiest voor het plaatsen van de standaard keukeninrichting
- u dient wel een afspraak te maken met de showroom om uw keuze in kleuren
en greepjes kenbaar te maken

KST

K-11 Keuken volgens het showroombezoek n.t.b.

- in de showroom van onze project-keukenleverancier kunt u de standaard
keuken
bekijken en aan uw wensen aan laten passen
- u kunt ook een keuken geheel naar uw eigen wens samenstellen, deze wordt
dan
door de showroom verrekend met de standaard keuken
- wijzigingen in de installaties worden apart vermeld in onze optielijst
NB: De keuken wordt rechtstreeks door de leverancier met u afgerekend,
dit gaat niet via Lithos!
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KST

K-21 Installatiewijzigingen t.b.v. een andere keukenindeling n.t.b.

- indien u heeft gekozen van een andere indeling van de keuken,
worden de aanpassingen in de installaties apart berekend
- u hoeft deze niet te selecteren Lithos verwerkt uw offerte als deze definitief is.

KST

K-3044 Het geheel laten vervallen van de standaard keuken € -2450,00

- u kiest niet voor het plaatsen van de standaard keuken
- u verzorgt zelf een keuken inclusief de co?rdinatie na oplevering
- de installaties worden op standaard posities afgedopt opgeleverd
- aanpassing van installaties voor uw keuken worden door u zelf geregeld
NB: Woningborg garantie op de keuken + installatiewerk vervalt

KST

B-01-type Houten schuifpui balkon / terras € 1950,00

- u kiest voor het plaatsen van een houten schuifpui naar balkon/terras
- de standaard houten pui met enkele draaideur vervalt

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
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