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Voorwoord

Beste bewoner(s),

Voor u ligt de keuzebrochure. Hierin worden alle keuzes aangegeven m.b.t. de keuken, badkamer en 

toilet. Leest u deze rustig door.

U ontvangt een uitnodiging voor de keuze van de keuken, badkamer en toilet. Voor het bepalen van 

uw keuze kunt u gebruik maken van een VR-bril (virtual reality). Met deze bril kunt u de gemaakte 

keuzes betreft tegelwerk en keukenindeling in de ruimte zien. Hiermee krijgt u een duidelijk beeld van 

het eindresultaat. Tijdens dit keuzemoment kunt u uw definitieve keuzes aan ons doorgeven.

Daarnaast kunt u met de VR bril ook ervaren wat het betekent als ze in uw woning aan het werk zijn. 
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1 Badkamer & toilet

Bij alle bewoners wordt het toilet vervangen. Uw badkamer wordt vervangen als deze ouder is dan 15 

jaar. De bewonersbegeleider kan u vertellen of uw badkamer in aanmerking komt voor een vernieuwing.

Bij vernieuwing van uw badkamer en/of toilet heeft u de keuze uit verschillende kleuren tegels. De 

keuze van de wand- en vloertegels voor de badkamer en toilet zijn gelijk. Hier vindt u een overzicht 

van de keuzepakketten. Deze keuzes zijn gratis.

De afmeting van de tegels ligt vast. MOSA wand- en vloertegels. Wandtegel 15 x 20 cm met vloertegel 

(V) voor toilet of antislip vloertegel (LS) voor badkamer 15x15 cm.

Keuzepakket koel      Keuzepakket warm

Keuzepakket 1      Keuzepakket 4

Keuzepakket 2      Keuzepakket 5

Keuzepakket 3      Keuzepakket 6

0490L 1520*
wandtegel
wit

0490L 1520*
wandtegel
wit

0490L 1520*
wandtegel
wit

0497L 1520*
wandtegel
roomwit

0497L 1520*
wandtegel
roomwit

0497L 1520*
wandtegel
roomwit

74030V/LS1515
vloertegel
muisgrijs

74090V/LS1515
vloertegel
ivoorzwart

74320V/LS1515
vloertegel
blauw

74060V/LS1515
vloertegel
beige

74070V/LS1515
vloertegel
grijsbruin

74120V/LS1515
vloertegel
bruin
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2 Keuken

Uw keuken wordt vervangen als deze ouder is dan 15 jaar. De bewonersbegeleider kan u vertellen of uw 

keuken in aanmerking komt voor een vernieuwing. Bij vernieuwing van uw keuken heeft u de keuze uit 

verschillende keukendeurtjes, aanrechtbladen en handgrepen. Hieronder vindt u een overzicht van de 

keuzemogelijkheden. Deze keuzes zijn gratis.

De keuze van de wandtegel voor de badkamer en/of toilet wordt ook in de keuken toegepast. 

2.1 Keukendeurtjes

2.2 Aanrechtbladen

Wit
W 300

Eiken Naturel
R4400

Koren lichtgrijs
7920 TC

Blok Board Noce
4206-60

Grafiet
U 1233

Zandgrijs
U 1184

Peru Antraciet
7646 TC

Negro Brasil
6216 TC

Weinberg Esdoorn
R 27006

Koren
7919 TC
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2.3 Handgrepen

Greep Chroom 128 mm
0903

Greep RVS 128 mm
0908

Greep RVS 128 mm
0906 

Greep RVS 128 mm
0915  

Greep RVS 128 mm
0907

Greep RVS 128 mm
0918
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3 Bewonersopties

De basiskeuken is kosteloos. Basisopstelling: 

keukenblok van 200 cm met 4 onderkasten en 4 

bovenkasten van elk 50 cm breed. De 2e onderkast 

van links is voorzien van een spoelbak en keuken-

kraan. De andere 3 onderkasten zijn voorzien 

van één bovenlade en een deur. Ook krijgt u één 

besteklade.

Meerwerk opties tegen eenmalige betaling 

Voorafgaand aan de renovatie kunt u - 

tegen een eenmalige betaling – extra opties 

kiezen. Voorwaarden voor deze opties zijn: 

 • De opties worden door Mateboer Bouw 

B.V. tijdens de renovatie aangebracht. De 

huurder betaalt Mateboer Bouw B.V. 

 • Onderhoud en vervanging van de opties 

zijn voor rekening van de huurder. 

 • Als u gaat verhuizen geldt voor deze 

opties dat u hier GEEN vergoeding voor 

krijgt.

U krijgt ook gratis een pannenset en een 

inductie kooktoestel (Wanneer u nu al een  

elektrische aansluiting heeft krijgt u geen  

pannenset en inductiekookplaat)

Basis keuken

Prijs: € 0,00 incl. BTW

deze optie is dus gratis.
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Keuken optie 2

Basiskeuken met verlengd aanrecht-

blad links, zonder rechterbovenkastje 

en met 2 lades in plaats van 3. 

Prijs: € 0,00 incl. BTW

deze optie is dus gratis.

Keuken optie 1

Basiskeuken met verlengd aanrecht-

blad links, zonder linkerbovenkastje 

en met 2 lades in plaats van 3. 

Prijs: € 0,00 incl. BTW

deze optie is dus gratis.

Keuken optie 3

Basiskeuken met afzuigkap ETNA 

ET-AO460RVS.  De afzuigkap  

beschikt over een motor. 

Prijs: € 155,00 incl. BTW

Wanneer u verhuist mag u de  

afzuigkap meenemen.
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Keuken optie 4

Basiskeuken waarvan de linker 

onderkast vervangen wordt door 

een ladeblok. 

Prijs: € 135,00 incl. BTW

Keuken optie 6

Basiskeuken met een verlengd 

aanrechtblad, inbouw combi- 

magnetron ETNA ET-CM244RVS 

en passtrook.

Prijs: € 1.285,00 incl. BTW

Keuken optie 5

Basiskeuken met een verlengd 

aanrechtblad en volledig 

geïntegreerde vaatwasser 

ET-VW549ZIL ETNA. 

Prijs: € 925,00 incl. BTW
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Keuken optie 7

Standaard keukenblok met een 

verhoogde plint, zodat de keuken 

hoger staat. De keuken wordt dan 

5cm hoger.

Prijs: € 20,00 incl. BTW

Keuken optie 8

Basiskeuken met verlengd 

aanrechtblad links

Prijs: € 125,00 incl. BTW
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Keuken optie 9

Verplaatsen van de keuken naar de voorzijde. Dit is een optie die de 

bewoners gratis kunnen kiezen. 

Let op! U moet zelf een nieuwe vloer aanleggen op de plek van de oude 

keuken. De oude wand wordt behangklaar opgeleverd.  U moet de 

wand zelf definitief afwerken. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden 

aan deze optie, want het is voor 20 bewoners in de flat (2 per galerij) 

mogelijk om deze optie uit te voeren. Tijdens de keuzemomenten gaan 

we inventariseren wie deze optie wil.

Als er meerdere bewoners per galerij dit willen dan krijgen de bewoners 

met de langste woonduur voorrang.  Mocht er op 1 galerij minder dan 2 

mensen dit willen dan wordt die optie gegund aan de bewoner die dan 

de langste woonduur heeft.

Keuken optie 10b (woningtype naast de lift, met 2 slaapkamers)

Weghalen van de kasten en de wand tussen de keuken en de slaap-

kamer en de deur naar de keuken wordt verplaatst. Dit is een optie 

waar u zelf voor moet betalen als bewoner. Let op! Wij maken de muur, 

het plafond en de vloer waar de wand stond vlak en de wand in de hal 

voor de deur. U zorgt daarna zelf voor een definitieve afwerking. 

Prijs: € 1.653,00 incl. BTWVoorzijde

Keuken optie 10a (woningtype met 3 slaapkamers)

Weghalen van de kasten en de wand tussen de keuken en de slaap-

kamer. Dit is een optie waar u zelf voor moet betalen als bewoner.  

Let op!  Wij maken de muur, het plafond en de vloer waar de wand 

stond vlak en de wand in de hal voor de deur. U zorgt daarna zelf voor 

een definitieve afwerking.   

Prijs: € 2.123,00 incl. BTWVoorzijde
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Gevelopties
U heeft ook de keuze om de indeling van uw gevel te kiezen. Er zijn voor zowel de voorgevel, als de 

achtergevel verschillende opties waar u uit kunt kiezen. Hieronder ziet u de opties. 

Type A = woningtype met 3 slaapkamers

Type B = woningtype met 2 slaapkamers en zitten naast/achter de lift. 

De type B woningen hebben geen keuze in de voorgevel, omdat er geen extra slaapkamer aan de rech-

terzijde zit waar deze optie voor mogelijk is.

De kleursamenstelling voor de gevels van de flats zijn verschillend. Bij de Elvis Presley flat wordt de kleur 

groen, grijs en bruin. Bij de Louis Armstrong wordt het geel, grijs en bruin.

In deze keuzebrochure wordt de Elvis Presley flat als voorbeeld weergegeven.

Wanneer u kiest voor een andere indeling dan de standaard indeling voor uw gevel en hierdoor past 

uw raambekleding niet meer, dan krijgt u hiervoor géén vergoeding.

Wilt u de keuzeformulieren invullen, ondertekenen en meenemen 

naar het keuzemoment met de VR bril?

Badkamer en toilet extra opties
Voor de badkamer en het toilet kunt u ook uit extra opties kiezen. 

Optie Omschrijving Kosten incl. BTW

S-1 Verhoogd toilet plaatsen. €    55,00

S-2 Kraantje naast toilet voor aansluiten slang (toiletsproeier). €  310,00

S-3 Tegelwerk tot aan het plafond in de badkamer. €  230,00

Overige meerwerkopties
Er zijn nog een aantal opties waar u voor kunt kiezen. 

Optie Omschrijving Kosten incl. BTW

O-1 Videofoon (iedere bewoner krijgt standaard een nieuwe intercom 

zonder beeld, kiest u voor een videofoon dan heeft u ook beeld erbij).

€ 250,00

Q-2 Thermostaatkraan op de radiator (prijs is per radiator).

U krijgt nieuwe radiatoren, maar de werking bijft zoals die is.

€   30,00

Q-3 Extra bedieningskastje voor mechanische ventilatie.

Er komt standaard 1 bedieningskastje in de badkamer.

€   70,00
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Keuzeformulier
Voorgevel - woningen type A

Naam: ___________________________________  Huisnummer: __________________

❑

❑

❑

Slaapkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Voordeur

Voordeur

Voordeur

A1 - standaard optie

A2 - raam van de grote slaapkamer links

A3 - raam van de grote slaapkamer helemaal naar links – links extra beplating

Datum: ________________________ Handtekening: ____________________________
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Keuzeformulier
Achtergevel - woningen type A

Naam: ___________________________________  Huisnummer: __________________

❑

❑

Woonkamer

Woonkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Keukendeur

Keukenraam

Kast

Kast

B1 - standaard optie

B2 - optie met keukenraam

Woonkamer Slaapkamer Keukendeur Kast

Datum: ________________________ Handtekening: ____________________________
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Keuzeformulier
Achtergevel - woningen type B

Naam: ___________________________________  Huisnummer: __________________

Datum: ________________________ Handtekening: ____________________________

❑

❑

Woonkamer

Woonkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Keukendeur

Keukenraam

Kast

Kast

B1 - standaard optie

B2 - optie met keukenraam

Woonkamer Slaapkamer Keukendeur Kast



Bouwmaatje.

Tot snel!

U kunt altijd contact opnemen met
Malou Coerts via 

06 40 72 28 21

of mailen naar 
malou.coerts@mateboer.nl


