Keuzeboekje Kleurenflats
te Zaandam

Keuken
Uw keuken wordt vervangen. U kunt uit onderstaande pakketten kiezen. Deze bestaan uit
een kleur voor de kastdeurtjes, een kleur voor het keukenblad en een kleur voor de
wandtegel. De wandtegels worden verticaal tot onder de bovenkasten aangebracht en zijn
15 x 20 cm groot. De nieuwe keukenkasten zijn altijd wit.
Pakket A:

Kastdeurtjes
Wit dekkend W410MP

Keukenblad
6216 TCG

Wandtegel
Wit glanzend 0490L

Pakket B:

Kastdeurtjes
Keukenblad
Lancelot Oak Grijs R4264RU F275ST15

Wandtegel
Witgrijs glanzend 45260L

Pakket C:

Kastdeurtjes
Vulkaan Wit U1011MP

Keukenblad
7646TCG

Wandtegel
Roomwit glanzend 0490L

Keukengrepen
U kunt kiezen uit onderstaande keukengrepen.

BG721

BG705

BG723

Badkamer en toilet
Het tegelwerk in de badkamer en het toilet worden tot het nieuwe plafond aangebracht. De
wandtegels die worden gebruikt zijn 15 x 20 cm groot, en worden verticaal geplaatst. De
vloertegels zijn 15 x 15 cm groot.
Pakket 1:

Wit glanzend
15 x 20 0490L

Donkergrijs
15 x 15 74030V

Pakket 2:

Witgrijs glanzend
15 x 20 45260L

Lichtgrijs
15 x 15 74020V

Pakket 3:

Beige glanzend
15 x 20 4270L

Beige
15 x 15 74060V

Extra opties kozijnen
Hor draaikiepraam
Ondervindt u veel hinder van vliegende insecten van buitenaf? Dan kunnen wij in de ramen
die in contact staan met buiten per kozijn een inzethor voor u monteren. De kosten hiervoor
bedragen € 104,50 per stuk
Hordeur standaard
Optie voor een standaard hordeur is € 302,50 per stuk
Luxe schuifhordeur
Optie voor een luxe schuifhordeur is € 467,50 per stuk
Kierstandhouder
Op uw balkondeur kunnen we optioneel een kierstandhouder
monteren. Deze biedt u de gelegenheid de balkondeur op een kier te
zetten. De kosten hiervoor bedragen € 18,50
Vensterbanken
Tijdens het keuzegesprek kunt u aangeven of wel of geen
vensterbanken wenst. Dit is mogelijk voor het grote raam van de
woonkamer en in de slaapkamers.

Let op: de gekozen extra opties dient u binnen 7 dagen te betalen, indien het verschuldigde
bedrag niet tijdig wordt voldaan zijn wij genoodzaakt alles standaard te bestellen, extra
opties zijn dan ook niet meer mogelijk.

Extra opties keuken

Kraan
Bij de standaard keukenkraan moet u zelf warm en koud
water mengen. Wilt u een eenhendel mengkraan dan kunt
u daar ook voor kiezen tegen bijbetaling. Ook deze wordt
op het werkblad gemonteerd. Wanneer u uw woning
verlaat, blijft de kraan eigendom van ZVH. U betaalt de
meerprijs ten opzichte van de standaard kraan.
Grohe Eurosmart, 33 202 002, deze kraan kost u € 39,95
Extra kastje naast de deur inclusief verlengen
werkblad
U kunt er voor kiezen om naast de keukendeur een extra
kastje te laten plaatsen en het werkblad naast uw
kookplaat te laten verlengen.
De kosten hiervoor zijn € 401,95
Extra kastje op locatie vaatwasser inclusief
afwerkfront
Heeft u geen vaatwasser dan kunt u ervoor kiezen om een
extra kastje met afwerkfrontje naast uw gootsteenkastje te
laten plaatsen. Deze wordt voorzien van een afwerkpaneel
om een mooie aansluiting te maken met het kozijn.
De kosten hiervoor zijn € 314,15
Vervangen van kast met deur voor kast met lades
Het kan zijn dat u meer waarde hecht aan keukenruimte in
de vorm van lades dan keukenkastruimte. U kunt er dan
ook voor kiezen om het kastje onder het kooktoestel met
lades te laten uitvoeren.
De kosten hiervoor zijn € 214,30
Een halve maan carrousel in de hoekkast
We kunnen een halve maan carrousel voor u plaatsen in de
lange hoekkast van de keuken. Deze maakt de kast nog
makkelijker in te richten.
De kosten hiervoor zijn € 346,10
Verhoogde bovenkastjes
De standaard hoogte van de bovenkastjes is 60 cm. Wij
kunnen de kastjes uitvoeren in een hoogte van 91cm,
waardoor u meer opbergruimte krijgt.
De kosten voor het verhogen van de standaard
bovenkasten zijn € 169,95

Extra bovenkast
U kunt, indien u dat wenst, een extra bovenkastje aan laten brengen tussen de 3 standaard
kastjes en het raamkozijn. Dit kastje is 30 cm breed.
De kosten hiervoor zijn € 110,50
De verhoogde uitvoering (90 cm) kost € 167,60
Extra bovenkast
U kunt een extra bovenkastje aan laten brengen naast de eventuele afzuigkap. Dit kastje is
60 cm breed.
De kosten hiervoor zijn € 110,50
De verhoogde uitvoering (90 cm) kost € 167,60
Heteluchtoven onder kookplaat
Wij bieden u de mogelijkheid om in het kastje onder de kookplaat een heteluchtoven in te
bouwen.
De kosten voor een ovenkast, extra aparte groep en oven zijn € 795,95
Wilt u liever zelf een inbouwoven of magnetron kopen en alleen de ovenkast inclusief extra
aparte groep laten plaatsen. Dan zijn de kosten € 419,95
Oveninbouwkast op plaats van vaatwasser
U kunt iendien u dat wenst een oven of ovenkast laten plaatsen op de positie van de
vaatwasser. U kunt de standaard aangelegde aparte groep gebruiken voor de oven.
Een ovenkast met inbouwoven en afwerkfront kost u € 838,95
Een lege ovenkast met afwerkfront zonder oven kost u € 379,95
Voorbeeld van een standaard keuken:

Let op: de gekozen extra opties dient u binnen 7 dagen te betalen, indien het verschuldigde
bedrag niet tijdig wordt voldaan zijn wij genoodzaakt alles standaard te bestellen, extra
opties zijn dan ook niet meer mogelijk.

Extra opties badkamer
Wastafelkraan
Bij de standaard wastafelkraan moet u zelf warm en koud
water mengen. Wilt u een eenhendel mengkraan dan kunt
u daar ook voor kiezen tegen bijbetaling. Wanneer u uw
woning verlaat blijft de kraan eigendom van ZVH. U
betaalt de meerprijs ten opzichte van de standaard kraan.
Grohe Eurosmart, 23372002, deze kraan kost u € 20,00
Douchekraan
Bij de standaard douchekraan moet u zelf warm en koud
water mengen. Wilt u een thermostatische
douchemengkraan dan kunt u daar ook voor kiezen tegen
bijbetaling. Wanneer u uw woning verlaat blijft de kraan
eigendom van ZVH. U betaalt de meerprijs ten opzichte
van de standaard douchekraan.
Grohe Grohtherm 1000 New, 34 146 003, deze
douchekraan kost u € 199,65
Wisselschakelaar
Standaard krijgt u één aansluitpunt voor de wasmachine,
heeft u een wasmachine en een droger dan kunt u bij ons
ook een wisselschakelaar t.b.v. wasmachine en droger
bestellen, deze kost u € 66,55

Let op: de gekozen extra opties dient u binnen 7 dagen te betalen, indien het verschuldigde
bedrag niet tijdig wordt voldaan zijn wij genoodzaakt alles standaard te bestellen, extra
opties zijn dan ook niet meer mogelijk.
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