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30.0000

Binnendeuren conform offerte koperskeuzetool
Het leveren en aanbrengen van de binnendeuren, -kozijnen en beslag conform
offerte showroom d.d. xx-xx-xx,

Offerte

30.0100

Deur - kozijn combinatie verplaatsen
Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie naar een andere positie dan de
standaard.
N.B.: De kopersadviseur dient de verplaatsing ten allen tijden goed te keuren.

€ 115,00 /

st

30.0200

Deur - kozijn combinatie verplaatsen en draairichting deur aanpassen
Het verplaatsen van de deur - kozijn combinatie en het aanpassen van de
draairichting van de deur.

€ 125,00 /

st

30.0300

Draairichting deur aanpassen
Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur.

€ 65,00 /

st

€ 125,00 /

st

N.B.: Voor sommige deuren voldoet u dan niet aan de regelgeving van het
bouwbesluit, zoals o.a. een toiletdeur een vaste draairichting heeft.
Op verzoek kunt u de aannemer aangeven om bij eigen gebruik van het
appartement van deze regelgeving af te wijken.
30.0400

Deur - kozijn combinatie spiegelen
Het spiegelen van een deur - kozijn combinatie

31.0000

Het laten vervallen van de standaard binnendeur en kozijn
Het laten vervallen van de standaard binnendeur en het kozijn.

Op aanvraag

Met het kiezen van deze optie voldoet u mogelijk niet aan de regelgeving van het
Bouwbesluit, zoals geluidsisolatie tussen de ruimtes onderling. Omdat wij dienen
te bouwen volgens het Bouwbesluit dient u ons te vrijwaren van onze
aansprakelijkheden ten aanzien van de eisen uit het Bouwbesluit over dit
onderdeel. U kunt dit doen door het ondertekenen van de bestellijst en het SWK
formulier gelimiteerde garantie. In het SWK formulier gelimiteerde garanties
informeren wij u over het onderdeel dat u laat vervallen en welke mogelijke
consequenties dat heeft.
N.B.1: Het laten vervallen van de binnendeur en het kozijnen van de technische
berging en de meterkast is niet toegestaan.
N.B.2: De inregeling van de ruimte verwarming en ventilatie wordt wel door VORM
bouw verzorgd.

40

40.1000

Stucadoorswerk

Het sausklaarmaken van de wanden

Op aanvraag

Het sausklaarmaken van de wanden.
U dient zelf zorg te dragen voor het in kleur sauzen na oplevering.
Er volgt een prijsopgave per woningtype.
N.B.: Het sausklaarmaken kan alleen voor de gehele woning worden aangeboden.
De aangeboden prijs verschilt per woningtype.
Paraaf: ....................
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Vervallen plafondspuitwerk
Het laten vervallen van spuitwerk op plafonds

Tegelwerk

41.0000

Standaard tegelwerk
Het tegelwerk in de sanitaire ruimten conform de technische omschrijving.

41.9000

Tegelwerk geleverd conform de offerte tegelshowroom d.d xx-xx-xx
Conform de tegelofferte tegelshowroom, d.d. xx-xx-xx.

47

47.0000

Op aanvraag

Standaard
Offerte

Inrichting

Keukeninstallatie conform tekening 3e leverancier
U kiest voor een casco keuken maar wil het leidingwerk conform uw eigen
keukenlevencier, voor oplevering, laten verplaatsen. Volledigheidshalve verwijzen
wij u naar de kopersinformatie met betrekking tot de procedure voor uw keuze
waarbij het leidingwerk wordt aangepast.

€ 350,00 /

st.

N.B.: Ten behoeve van coördinatie wordt deze optie in rekening gebracht.
Daarnaast betaald u voor verplaatsingen en extra leidingwerk of elektra.
N.B.: Het leidingwerk in de keuken kan alleen verplaatst worden wanneer u een
door ons goedgekeurde installatie tekening aanleverd. Deze dient op dezelfde
wijze te zijn getekend conform de 0- tekening van de project keukenleverancier.
Handgetekende installatietekeningen of handmatige bijschriften worden niet in
uitvoering genomen.
47.0001

Standaard keuken aansluitpunten
De keuken conform de standaard nul-tekening van de projectkeukenleverancier
d.d. xx-xx-xx

47.0010

Aanpassen vloerverwarming, tbv een andere keukenindeling
Indien de vorm van de keuken wijzigt in plattegrond, dan dient de vloerverwarming
ook aangepast te worden. Hiervoor worden kosten voor in rekening gebracht, deze
worden bepaald afhankelijk van de wijziging. Kosten nader te bepalen, afhaneklijk
van de situatie

47.9000

Keuken conform de offerte keukenshowroom, d.d xx-xx-xx
De keuken conform de offerte keukenshowroom d.d. xx-xx-xx.

50

50.0509

53

53.0001

Standaard

€ 65,00 /

ST

Offerte

Verwarming

Verplaatsen elektrische radiator
Verplaatsen van de elektrische radiator in de badkamer

€ 150,00 /

st.

Sanitair

Standaard sanitair
Het sanitair conform de standaard opstelling en nul-tekening d.d. xx-xx-xx.

Standaard
Paraaf: ....................
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Sanitair geleverd conform de offerte sanitairshowroom d.d xx-xx-xx
Het sanitair conform de offerte van sanitairshowroom d.d. xx-xx-xx

Offerte

Electrotechnische installatie

70.0000

Geldt voor alle wijzigingen in de elektrische aansluitpunten
Bij het wijzigen of toevoegen van een elektrisch aansluitpunt dient ten alle tijde de
locatie op de meer- en minderwerktekening te worden aangegeven.
Indien de gewenste hoogte afwijkt ten opzichte van standaard hoogte, zoals
genoemd in de technische omschrijving, deze ook graag op tekening bij het
betreffende punt aangeven.

N.v.t.

70.0001

Extra enkele wandcontact doos op bestaande groep
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een
bestaande groep.
Standaard hoogte is 300mm +vloer. ( tenzij anders genoemd in de technische
omschrijving.)
Een afwijkende hoogte wordt op de meer- en minderwerk tekening aangegeven.

€ 125,00 /

st.

70.0002

Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een
bestaande groep.
Standaard hoogte is 300mm +vloer. ( tenzij anders genoemd in de technische
omschrijving.)
Een afwijkende hoogte wordt op de meer- en minderwerk tekening aangegeven.

€ 135,00 /

st.

70.0003

Extra enkele wandcontact doos op nieuwe groep (droger / wasmachine)
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte
groep.
Standaard hoogte is 300mm +vloer. ( tenzij anders genoemd in de technische
omschrijving.)
Een afwijkende hoogte wordt op de meer- en minderwerk tekening aangegeven.

€ 255,00 /

st.

(b.v. voor extra ovens / magnetron/ enz. )
70.0005

Enkele wandcontactdoos gecombineerd met de bestaande schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos in combinatie met de
bestaande schakelaar.
Positie op tekening aan te geven.
De hoogte van de wandcontactdoos is 1050mm boven de bouwkundige
afwerkvloer, tenzij anders in de technische omschrijving is vermeld.

€ 125,00 /

st

70.0006

Extra enkele wandcontactdoos in de vloer, met klep
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de vloer, met klep.
Positie op tekening aan te geven, met maatvoering.

€ 315,00 /

st.

€ 335,00 /

st.

€ 35,00 /

st.

N.B.: Maximale afstand vanaf de gevel is 1000 mm.
70.0007

Extra dubbele wandcontactdoos in de vloer, met klep
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontact doos in de vloer, met
klep. Positie op tekening aan te geven, met maatvoering.
N.B.: Maximale afstand vanaf de gevel is 1000 mm.

70.0009

Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos
Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos.
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N.B.: Deze optie geldt voor alleen voor een wandcontactdoos in het interieur.
70.0011

Extra loze leiding vanuit de meterkast
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit meterkast naar de
locatie zoals op de meer- en minderwerktekening aangegeven.
De standaard hoogte is 300 mm boven de vloer, tenzij anders genoemd in de
technische omschrijving.

€ 100,00 /

st.

€ 100,00 /

st.

N.B.: De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 16
mm.
Men mag er NIET vanuit gaan dat in 1 loze leidingen meerdere kabels
getrokken kunnen worden.
70.0012

Extra loze leiding van punt A naar punt B, prijs per leiding
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding van een ntb punt A naar een
ntb punt B. Positie dient afgestemd te worden met de installateur.
Op tekening kan aangegeven worden op welke hoogte de punten gewenst zijn en
naar welk punt deze moet worden aangelegd.
Indien er geen hoogte aangegeven staat is dit standaard 300 mm boven de
afwerkvloer.
N.B.: Deze optie geldt alleen voor binnen de woning zelf.

70.0013

Extra enkele geschakelde wandcontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos bedienbaar
met een nieuwe schakelaar, conform de standaard. ( geen pulsschakelaar )
Standaard hoogte wandcontactdoos 300 mm boven de afwerkvloer en de
schakelaar op 1050 mm +vloer. ( tenzij anders genoemd in de technische
omschrijving )

€ 240,00 /

ST

70.0019

Extra wandlichtpunt op nieuwe schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. (
niet aangesloten op Vormotica )
N.B.: Standaard hoogte van het wandlichtpunt is 1800 mm+ afwerkvloer, en de
schakelaar op 1050mm+afwerkvloer.

€ 175,00 /

st.

70.0024

Verplaatsen wandaansluitpunt
Het verplaatsen van een elektrotechnische wandaansluitpunt (wandcontactdoos /
wandlichtpunt / schakelaar / loze leiding)

€ 85,00 /

st.

€ 85,00 /

st.

N.B.: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de wanden en de
installatievoorschriften.
70.0025

Verplaatsen plafondlichtpunt
Het verplaatsen van een plafondlichtpunt.
De gewenste positie dient u gemaatvoerd op tekening aan te geven.
N.B.: Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en van
de geldende installatievoorschriften.

70.0026

Bedraden bestaande loze leiding t.b.v. CAI aansluitpunt
Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding t.b.v. een CAI (coax)
aansluiting.

€ 135,00 /

st.

70.0027

Bedraden bestaande loze leiding tbv een UTP aansluitpunt
Het bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding t.b.v. UTP (CAT6)
aansluitpunt.

€ 155,00 /

st.
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N.B.: De UTP-aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast
aangebracht. Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig.
Deze zal door koper aangeraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs
inbegrepen.
70.0029

Wijzigen van bedrade leiding met CAI naar een UTP aansluitpunt.
Wijzigen bedrade leiding van CAI naar een UTP aansluitpunt.

70.0031

Extra CAI aansluiting
Het leveren en aanbrengen van een extra CAI aansluiting.
Op standaard hoogte 300 mm + vloer. ( tenzij anders genoemd in de technische
omschrijving.)

€ 75,00 /

st.

€ 230,00 /

st.

€ 250,00 /

st.

N.B.1: Bij 2 Cai aansluitingen is deze optie alleen mogelijk icm de optie 70.0040,
Cai splitter.
Indien u bij meer dan één CAI aansluiting geen splitter kiest, wordt de extra CAI aansluiting in de meterkast met overlengte, zonder stekker, geleverd.
N.B.2: Bij meer dan twee CAI aansluitingen is deze optie alleen mogelijk icm optie
70.0041, Cai versterker.
Indien u bij meer dan twee CAI - aansluitingen geen versterker kiest, worden de
extra CAI aansluitingen in de meterkast met overlengte, zonder stekker geleverd.
70.0032

Extra UTP aansluiting
Het leveren en aanbrengen van een extra UTP (CAT 6) aansluiting t.b.v. een
internet aansluiting.
Standaard hoogte van 300+ vloer. ( tenzij anders genoemd in de technische
omschrijving )
N.B.: De UTP-aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast
aangebracht. Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig.
Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs
inbegrepen.

70.0036

Extra rookmelder, aangesloten op 240V en overige melders
Extra rookmelder, aangesloten op 240V en overige melders.

€ 200,00 /

st.

70.0038

Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsmelder
Bestaande schakelaar vervangen door een bewegingsmelder op de wand.

€ 250,00 /

st.

70.0040

CAI-splitter bij 2 aansluitingen
Bij het toepassen van meer dan één CAI aansluitingen is een splitter in de
meterkast nodig. Deze zorgt ervoor dat het CAI signaal wordt opgesplitst in 2
signalen.
Indien u bij meer dan één CAI aansluiting geen splitter kiest, wordt de exrra CAI aansluiting in de meterkast met overlengte, zonder stekker, geleverd.

€ 70,00 /

st.

70.0041

CAI-versterker, inclusief wandcontactdoos in meterkast
Bij het toepassen van meer dan twee CAI - aansluitingen kan het signaal zwakker
worden en daarmee wordt de beeldkwaliteit verslechterd. Bij het kiezen voor deze
optie wordt er een CAI versterker in de meterkast toegepast.

€ 295,00 /

st.

N.B.: Indien u bij meer dan twee CAI - aansluitingen geen versterker kiest, worden
de extra CAI aansluitingen in de meterkast met overlengte, zonder stekker
geleverd.
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Uitbreiding meterkast met extra groep, per groep
Het leveren en aanbrengen van een extra groep in de meterkast.

€ 75,00 /

st.

€ 225,00 /

st.

N.B.: Het totale aantal groepen benodigd voor de woning wordt in een later
stadium definitief door de installateur berekend. Hierdoor is het niet noodzakelijk
om zelf een extra groep te kiezen.
Het is dus mogelijk dat een extra groep aan uw installatie wordt toegevoegd in een
later stadium op aangeven van de installateur. De meerkosten worden middels
deze optie aan uw bestellijst toegevoegd.
70.0043

Extra aardlekschakelaar bij 8, 12, 16 groepen
Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast bij
meer dan 8 groepen. (volgens de regelgeving mogen er maximaal 4 groepen op 1
aardlekschakelaar aangebracht worden).
N.B.: Het totale aantal aardlekschakelaars benodigd voor de woning wordt in een
later stadium definitief door de installateur berekend. Hierdoor is het niet
noodzakelijk om zelf een extra aardlekschakelaar te kiezen.
Het is dus mogelijk dat een extra aardlekschakelaar aan uw installatie wordt
toegevoegd in een later stadium op aangeven van de installateur. De meerkosten
worden middels deze optie aan uw bestellijst toegevoegd.

70.0047

Een oplaadpunt voor een elektrische auto (op aanvraag)
Het leveren en aanbrengen van oplaadpaal, aangesloten op eigen elektrameter in
meterkast.
Let op: dit is geen snellaadpaal

Op aanvraag

De mogelijkheid en eventuele kosten zijn op aanvraag.
70.0057

Extra UTP aansluitpunt tbv een wifi punt aan het plafond
Het leveren en aanbrengen van een extra UTP (CAT 6) aansluiting t.b.v. een
internet aansluiting in het plafond.
Dit is een centraaldoos in het plafond met een UTP kabel.
Een centraaldoos ziet er uit als een lichtpunt in het plafond, indien ongebruikt kan
deze afgedekt worden met een blindplaat. Dit plaatje wordt niet meegeleverd.

€ 250,00 /

ST

€ 160,00 /

ST

€ 35,00 /

ST

€ 85,00 /

ST

N.B.: De UTP-aansluiting wordt inclusief stekker met overlengte in de meterkast
aangebracht. Standaard is er geen telefoonaansluiting in de meterkast aanwezig.
Deze zal door koper aangevraagd moeten worden. Dit is niet in de optieprijs
inbegrepen.
Deze optie prijs is per stuk.
70.0061

Extra drievoudige wandcontactdoos
Een drievoudige wandcontactdoos wordt aangebracht en aangesloten op een
bestaande groep.

70.0063

Het uitbreiden van een wandcontactdoos met een extra wandcontactdoos
De wandcontactdoos wordt uitgebreid met een extra stopcontact.
N.B.:
Met een maximum aantal van 5 stopcontacten in een serie in een lichte
scheidingswand.
Met een maximum aantal van 3 stopcontacten in een serie in een betonwand.

70.0080

Verplaatsen van de rookmelder
Het verplaatsen van de standaard rookmelder.
Verplaatsingen zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum 7 september 2018

Pagina 6

Koperskeuzelijst
Werknummer
Projectomschrijving
Woningtype
Optie

:
:
:

00803
De Zuid fase 4A
Appartement
woning

Omschrijving

Prijs

installatievoorschriften.
70.0100

Enkele spatwaterdichte wandcontact doos tpv de buitenruimte
Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos tpv
de buitenruimte (opbouw en maximale capaciteit 3,5 Kw) op een hoogte van circa
500 mm boven de vloer.
Wandcontacttdoos is aangesloten op een aparte groep.

€ 160,00 /

st.

€ 160,00 /

st.

€ 160,00 /

st.

N.B.: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en
installatiemogelijkheden.

70.0101

Enkele spatwaterdichte wandcontact doos tbv heater ( t.b.v. infrarood)
Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos tpv
de buitenruimte (opbouw en maximale capaciteit 3,5 Kw) tbv heater. ( infrarood)
Standaardhoogte is circa 2400mm boven de vloer.
Wandcontactdoos is aangesloten op een aparte groep.
N.B.: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en
installatiemogelijkheden.

70.0102

Enkele spatwaterdichte wandcontact doos tpv de buitenruimte
Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos tpv
de buitenruimte (opbouw) op een hoogte van circa 500 mm boven de vloer.
Wandcontactdoos is aangesloten op een bestaande groep.
N.B.: De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de installatievoorschriften en
installatiemogelijkheden.

70.0104

Extra schakelaar ten behoeve van spatwaterdichte wandcontactdoos
Extra schakelaar ten behoeve van spatwaterdichte wandcontactdoos, op 1050 mm
boven de afwerkvloer.

€ 140,00 /

st.

70.0902

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar aangesl. op Vormotica
Het plafondlichtpunt wordt aangesloten op de bestaande Vormotica.

€ 290,00 /

ST

€ 345,00 /

ST

€ 290,00 /

ST

Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een extra
schakelaar.
De gewenste positie kunt u gemaatvoerd op tekening aangeven.
De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de
installatievoorschriften.
70.0903

Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar aangesl. op Vormotica
Het plafondlichtpunt wordt aangesloten op de bestaande Vormotica.
Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een extra
schakelaar.
De gewenste positie kunt u gemaatvoerd op tekening aangeven.
De mogelijke locaties zijn afhankelijk van de uitvoerbaarheid in de plafonds en de
installatievoorschriften.

70.0906

Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar aangesl. op Vormotica
Het wandlichtpunt wordt aangesloten op de bestaande Vormotica.
Positie op de tekening aan te geven.
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Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande
schakelaar.
NB: Indien er geen specifieke hoogte wordt aangegeven wordt de standaard
hoogte van +1800 mm toegepast.
70.0907

Extra wandlichtpunt op extra schakelaar aangesl. op Vormotica
Het wandlichtpunt wordt aangesloten op de bestaande Vormotica.

€ 345,00 /

ST

Positie op de tekening aan te geven.
Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar.
NB: Indien er geen specifieke hoogte wordt aangegeven wordt de standaard
hoogte van +1800 mm toegepast.
70.0908

Integreren van de rookmelders in het Vormotica systeem
Bij rook wordt automatisch alle verlichting aangezet en er wordt een pushbericht
naar uw smartphone gestuurd. De prijs is inclusief het aanpassen van de
programmering / software.

€ 495,00 /

ST

70.0909

Tussenstekker Vormotica
Het leveren van een tussenstekker om apparatuur onderdeel uit te laten maken
van het Vormoticasysteem. Schakelt apparaten tot 2300W / 700VA, zoals een
koelkast, een strijkijzer of een audio apparatuur. De stekker wordt losgeleverd in
de kleur wit.

€ 230,00 /

ST

70.0910

Snoerdimmer voor losse lamp op Vormotica (wit)
Met deze snoerdimmer wordt uw losstaande lamp onderdeel van het
Vormoticasysteem. Met deze handbediening wordt de lamp aan en uit geschakeld
en wordt dimbaar met het Vormoticasysteem. Deze schakelaar wordt los geleverd
en dient u zelf aan te sluiten. De behuiziung is in de kleur wit.

€ 180,00 /

ST

€ 180,00 /

ST

€ 165,00 /

ST

€ 165,00 /

ST

Deze schakelaar is geschikt om te schakelen en te dimmen tot 150W / 105VA,
Led 30 Watt.
70.0911

Snoerdimmer voor losse lamp op Vormotica (zwart)
Met deze snoerdimmer wordt uw losstaande lamp onderdeel van het
Vormoticasysteem. Met deze handbediening wordt de lamp aan en uit geschakeld
en wordt dimbaar met het Vormoticasysteem. Deze schakelaar wordt los geleverd
en dient u zelf aan te sluiten. De behuiziung is in de kleur zwart.
Deze schakelaar is geschikt om te schakelen en te dimmen tot 150W / 105VA,
Led 30 Watt.

70.0912

Snoerdimmer voor losse lamp vloermodel (wit)
Met deze snoerdimmer wordt uw losstaande lamp onderdeel van het
Vormoticasysteem. Met deze voetbediening wordt de lamp aan en uit geschakeld
en wordt dimbaar met het Vormoticasysteem. Deze schakelaar wordt los geleverd
en dient u zelf aan te sluiten. De behuiziung is in de kleur wit.
Deze schakelaar is geschikt om te schakelen en te dimmen tot 150W / 105VA,
Led 30 Watt.

70.0913

Snoerdimmer voor losse lamp vloermodel (zwart)
Met deze snoerdimmer wordt uw losstaande lamp onderdeel van het
Vormoticasysteem. Met deze voetbediening wordt de lamp aan en uit geschakeld
en wordt dimbaar met het Vormoticasysteem. Deze schakelaar wordt los geleverd
en dient u zelf aan te sluiten. De behuiziung is in de kleur zwart.

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum 7 september 2018
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Koperskeuzelijst
Werknummer
Projectomschrijving
Woningtype
Optie

:
:
:

00803
De Zuid fase 4A
Appartement
woning

Omschrijving

Prijs

Deze schakelaar is geschikt om te schakelen en te dimmen tot 150W / 105VA,
Led 30 Watt.
70.0917

Extra hotelschakelaar tbv een plafondlichtpunt op Vormotica
Het leveren en aanbrengen van een extra hotel(wissel)schakelaar op een lichtpunt
dat op Vormotica is aangesloten. Met een hotelschakeling kunt u één of meerdere
lichtpunten op twee locaties in de woning schakelen.
De schakelaar wordt conform op de standaard hoogte aangebracht conform de
technische omschrijving.
Positie op de tekening aan te geven.

70.9005

Het toepassen van het basis VORMotica pakket (op aanvraag)
Deze optie is op aanvraag

€ 385,00 /

st.

Op aanvraag

Het toepassen van het basis VORMotica installatiepakket appartementen.
Met VORMotice/Digitalstrom kunt u de verlichting en elektra volledig bedienen via
uw wifi-router, met uw smartphone of tablet. Het aan en uitzetten van de
verlichting kan uiteraard ook nog handmatig.
Het pakket heeft onder andere de volgende functionaliteiten:
- De 'Woning verlaten/thuiskomen' knop;
- De 'Aanwezigingssimulatie';
- De 'Scene' knop;
- Een 'Verbruiksanalyse';
- De 'Naar bed' knop.

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum 7 september 2018

Pagina 9

