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Standaard Kwaliteitspakketten On-line Bouwkostenmodel BudsyS Eengezinswoningen / Laagbouw

juli 2013

I II III IV

Pakketnaam basis L-I L-II L-III L-IV

Gevel - gevelbeeld

woningen begane grond

langsgevel % open

kopgevel % open

type gevelbeeld

woningen verdiepingen

langsgevel % open

kopgevel % open

type gevelbeeld

Gevel - afwerking

type gevelafwerking begane grond metselwerk metselwerk metselwerk metselwerk metselwerk

type gevelafwerking verdiepingen metselwerk metselwerk metselwerk metselwerk metselwerk

prijs gevelsteen (prijs per duizend)

voegwerk

voeg in kleur

anti-graffiti toepassen thv begane grond

diepe neggen

Gevel - openingen

gevelkozijnen woningen

schilderwerk houten gevelkozijnen

waterslagen begane grond

waterslagen verdiepingen

verhoogde klik toepassen bij waterslagen

vensterbanken

Daken - algemeen

voorzieningen t.b.v. dakonderhoud

Daken - plat

dakbedekking

dakafwerking (hoofd)dak

dakranden (hoofd)dak

dakafwerking terrasdaken

tpv gevelrand dakterras

Daken - hellend

type dakpannen

onderpannen toepassen

overstek tpv goot

overstek tpv gevel

dakgoot

mbm systems bv

gatengevel - hoog gatengevel - breed gatengevel - breed

gatengevel gatengevel - hoog gatengevel - breed gatengevel - breed

navoegen - platvol doorstrijken doorstrijken doorstrijken - 10 mm¹

voeg in kleur voeg in kleur voeg in kleur voeg in kleur

anti-graffiti anti-graffiti anti-graffiti anti-graffiti

diepe neggen diepe neggen diepe neggen diepe neggen

gatengevel

concept I concept II concept II concept III

keramisch keramisch aluminium aluminium

verhoogde klik verhoogde klik verhoogde klik verhoogde klik

kunststeen 150 mm¹ kunststeen 200 mm¹ kunststeen 200 mm¹ nibostone 200 mm¹

APP 2-laags APP 2-laags APP 2-laags APP 2-laags

n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

daktegels daktegels daktegels houten vlonders

standaard standaard + € 100 /m¹ standaard + € 200 /m¹ standaard + € 300 /m¹

€ 325 /dznd € 400 /dznd € 600 /dznd € 750 /dznd

40% 45% 50% 55%

15% 17% 18% 20%

22% 25% 27% 30%

13% 15% 16% 17%

hekwerk hekwerk borstwering borstwering

geen 300 mm¹ 600 mm¹ 900 mm¹

beton (sneldek) beton (sneldek) keramisch (OVH rood) keramisch (OVH blauw)

onderpannen onderpannen onderpannen onderpannen

gatengevel

navoegen - platvol

voeg in kleur

anti-graffiti

diepe neggen

gatengevel

concept I

keramisch

verhoogde klik

kunststeen 150 mm¹

APP 2-laags

n.v.t

daktegels

standaard

€ 250 /dznd

35%

10%

20%

10%

hekwerk

geen

beton (sneldek)

onderpannen

toepassen toepassen toepassen toepassentoespassen

standaaard standaaard standaaard standaaardstandaaard

geen 300 mm¹ 600 mm¹ 900 mm¹geen

hout (d/k) hout (d/k) hout (d/k) hout (d/k)hout (d/k)

keramisch keramisch aluminium aluminiumkeramisch
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mbm systems bv

Prefab elementen

prefab balkon toepassen

balkonformaat auto auto auto auto auto

balkonplaten - kleur

balkonplaten - afwerking

luifel tpv woningentree

Hekwerken

tpv balkon / dakterras

standaard standaard grijstint titaanoxide grijstint marmer

anti-slip profiel anti-slip profiel anti-slip profiel anti-slip profiel

€ 225 /m¹ € 250 /m¹ € 300 /m¹ € 350 /m¹

luifel tpv entree luifel tpv entree luifel tpv entree luifel tpv entree

balkon balkon balkon balkon

standaard

anti-slip profiel

€ 150 /m¹

luifel tpv entree

balkon
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mbm systems bv

Inbouw algemeen

binnenwanden bk=dichte badkamerwanden

igv gibowanden hydro tpv badkamer

binnendeuren en - kozijnen

één binnendeur uitvoeren als glasdeur

één binnenkozijn uitvoeren met zijlicht

enkele schuifdeur

dubbele schuifdeur

dekvloer

marmoleum vloerbedekking toepassen

plinten

plinten (indien van toepassing)

vloertegels badkamer en toilet

wandtegels badkamer, toilet en keuken

binnenwandafwerkingen

Badkamer(s) - voorzieningen per woning

hoogte wandtegelwerk

vloer- wand en plafondafwerking

sanitair badkamer(s)

(extra) sanitair badkamer(s) - stelpost per woning

extra (tweede) badkamer

0 1 1 1 1

aantal douches op afschot per woning

aantal douchebakken per woning

aantal douchecabines per woning

aantal ligbaden per woning

thermostatische bad- & douchekranen

Voorzieningen per badkamer

oppervlakte badkamer

wastafel

design handdoekradiator

scheerwandcontactdoos

extra lichtpunt boven wastafel

standenregeling ventilatie

basis basis + basis + luxe

basis basis + basis + luxe

50 mm¹ 60 mm¹ 60 mm¹ 70 mm¹

leveren en aanbrengen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

hout 9x45 mm¹ hout 9x45 mm¹ hout 9x45 mm¹ hout 13x56 mm¹

bouwbehang behangklaar behangklaar behangklaar

glasdeur glasdeur glasdeur glasdeur

kozijn met zijlicht kozijn met zijlicht kozijn met zijlicht kozijn met zijlicht

tweede badkamer tweede badkamer tweede badkamer tweede badkamer

1 0 0 0

0 1 0 1

0 0 0 0

0 0 1 1

thermostatisch thermostatisch thermostatisch thermostatisch

4,8 m² 6 m² 7 m² 7 m²

2.100 mm¹ 4.500 mm¹ (vdh) 4.500 mm¹ (vdh) 4.500 mm¹ (vdh)

design handdoekradiator design handdoekradiator design handdoekradiator design handdoekradiator

wandcontactdoos wandcontactdoos wandcontactdoos wandcontactdoos

extra lichtpunt extra lichtpunt extra lichtpunt extra lichtpunt

standenregeling standenregeling standenregeling standenregeling

geen geen geen geen

staal - opdek staal - opdek staal - opdek staal - stomp

basis

basis

50 mm¹

n.v.t.

hout 9x45 mm¹

behangklaar

glasdeur

kozijn met zijlicht

tweede badkamer

1

0

0

0

thermostatisch

4 m²

1.800 mm¹

design handdoekradiator

wandcontactdoos

extra lichtpunt

standenregeling

geen

staal - opdek

marmoleum marmoleum marmoleum marmoleummarmoleum

gips 70mm¹ (bk 100) gips 70mm¹ (bk 100) gips 70mm¹ (bk 100) gips 70mm¹ (bk 100)gips 70mm¹ (bk 100)

enkele schuifdeur enkele schuifdeur enkele schuifdeur enkele schuifdeurenkele schuifdeur

dubbele schuifdeur dubbele schuifdeur dubbele schuifdeur dubbele schuifdeurdubbele schuifdeur

hydro hydro hydro hydrohydro

opnemen opnemen opnemen opnemenopnemen

opnemen opnemen opnemen opnemenopnemen

enkel (1 st) enkel (1 st) enkel (1 st) enkel (1 st)enkel (1 st)
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mbm systems bv

Toilet(ruim)ten

hoogte wandtegelwerk

vloer- wand en plafondafwerking

sanitair badkamer(s)

(extra) sanitair toiletruimte(n) - stelpost per woning

aantal aparte toiletruimten

0 1 1 1 1

badkamer(s) voorzien van toilet

uitvoering toiletten

Keuken

hoogte wandtegelwerk

lengte/type keukenblok (hn2000)

stelpost keuken (indien van toepassing)

kosten kraan (igv stelpost)

kosten tegel- en spuitwerk (igv stelpost)

gesloten keuken(ruimte)

wasemkap

voorzieningen opnemen tbv

igv stadsverwarming automatisch elektrisch koken

1.200 mm¹ 1.200 mm¹ 1.200 mm¹ 1.500 mm¹

1 1 1 1

toilet in badkamer(s) toilet in badkamer(s) toilet in badkamer(s) toilet in badkamer(s)

staand staand één wandtoilet alles wandtoilet

1.500 mm¹ 1.500 mm¹ 1.500 mm¹ 1.500 mm¹

€ 0 € 1.500 € 5.000 € 7.500 

2.100 mm¹ - recht stelpost stelpost stelpost

inclusief inclusief inclusief inclusief

gesloten keuken gesloten keuken gesloten keuken gesloten keuken

niet (apart) opnemen niet (apart) opnemen niet (apart) opnemen niet (apart) opnemen

1.200 mm¹

1

toilet in badkamer(s)

staand

1.500 mm¹

€ 0 

1.800 mm¹ - recht

inclusief

gesloten keuken

niet (apart) opnemen

koken op gas koken op gas koken op gas koken op gaskoken op gas

inclusief inclusief inclusief inclusiefinclusief

geen geen geen geengeen

opnemen opnemen opnemen opnemenopnemen

opnemen opnemen opnemen opnemenopnemen
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mbm systems bv

EPC-maatregelen

Rc waarde begane grond vloer

Rc waarde gevel

Rc waarde dak

U-waarde isolerende beglazing

verwarming

laagtemperatuur / vloerverwarming

ventilatie

douche wtw

PV-cellen (135 Wp/m²)

zonneboiler met collector

aanv. maatregelen - netto per tussenwoning

aanv. maatregelen - netto per kopgevel

E-installaties

WCD in meterkast

WCD's als vlakmontage uitvoeren

WCD's inbouwhogte 300 mm¹ +vloer

loze leidingen naar verblijfsruimten

voorzieningen vaatwasser

voorzieningen wasdroger

voorzieningen oven

buitenlicht(punt) tpv woningentrée

buitenlicht(punt) tpv tuindeur

buitenlicht(punt) tpv balkon/loggia/dakterras

Overige installaties

extra ventilatieventiel tbv wasdroger

chromen sifon en afvoer wastafels

thermostatische radiatorknoppen

watertappunt in tuin

4.0 4.0 4.0 4.0

4.0 4.0 4.0 4.0

5.0 5.0 5.0 5.0

1.1 1.1 1.11.1

CV-WW - HR CV-WW - HR CV-WW - HRCV-WW - HR

systeem C2 systeem C2 systeem C2systeem C2

geen douche-wtw geen douche-wtw geen douche-wtwgeen douche-wtw

€ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 

WCD in meterkast WCD in meterkast WCD in meterkast WCD in meterkast

vlakmontage vlakmontage vlakmontage vlakmontage

inbouwhgte 300mm¹ inbouwhgte 300mm¹ inbouwhgte 300mm¹ inbouwhgte 300mm¹

loze leidingen loze leidingen loze leidingen loze leidingen

extra groep bedraad aansluitpunt bedraad aansluitpuntextra groep

extra groep bedraad aansluitpunt bedraad aansluitpuntextra groep

extra groep bedraad aansluitpunt bedraad aansluitpuntextra groep

bedraad aansluitpunt compleet buitenlicht compleet buitenlichtbedraad aansluitpunt

bedraad aansluitpunt compleet buitenlicht compleet buitenlichtbedraad aansluitpunt

ventilatieventiel ventilatieventiel ventilatieventiel ventilatieventiel

chromen sifon/afvoer chromen sifon/afvoer chromen sifon/afvoer chromen sifon/afvoer

therm. radiatorknop. therm. radiatorknop. therm. radiatorknop. therm. radiatorknop.

watertappunt in tuin watertappunt in tuin watertappunt in tuin watertappunt in tuin

niet toepassen niet toepassen niet toepassenniet toepassen

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 

bedraad aansluitpunt compleet buitenlicht compleet buitenlichtbedraad aansluitpunt

LT radiatoren LT radiatoren LT radiatoren LT vloerverwarming

3.5

3.5

3.5

1.1

CV-WW - HR

WTW

geen douche-wtw

€ 2.000 

WCD in meterkast

vlakmontage

inbouwhgte 300mm¹

loze leidingen

geen voorzieningen

geen voorzieningen

geen voorzieningen

geen voorzieningen

geen voorzieningen

ventilatieventiel

chromen sifon/afvoer

therm. radiatorknop.

watertappunt in tuin

niet toepassen

€ 750 

bedraad aansluitpunt

HT radiatoren (standaard)

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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mbm systems bv

Kavelinrichting

standaard kaveldiepte

tuin voor oplevering frezen

percentage bestrating (t.o. teelaarde)

teelgrond

bestrating

zandpakket onder bestrating

terras insluiten met betonbanden

tuinscheiding

tuinscheiding - privacyscherm

erfscheiding kopzijde

erfscheiding kopzijde - privacyscherm

erfscheiding achterzijde

achterpad

afsluiting achterpad tpv koppen

Bergingen/Carports/Garages (indien van toepassing)

oppervlakte buitenberging

afwerking buitenberging

schakeling buitenberging

schakeling carport

schakeling uitpandige garage

Kleine PvE-onderdelen

bodemafsluiting - zandpakket blijvend mm¹

huisnummerplaatjes

bitumenweefsel t.p.v. fundering

100 mm¹ 150 mm¹ 200 mm¹100 mm¹

thermisch verzinkt RVS RVSthermisch verzinkt

20 m¹ 24 m¹ 26 m¹ 30 m¹

frezen frezen frezen frezen

25% 25% 25% 25%

200 mm¹ 200 mm¹ 200 mm¹ 300 mm¹

betontegels betontegels betontegels grindtegels

betonbanden betonbanden betonbanden betonbanden

100 mm¹ 100 mm¹ 150 mm¹ 200 mm¹

perkoenpaal perkoenpaal perkoenpaal perkoenpaal

perkoenpalen + draad houten schutting tuinmuur 1.800 mm¹ tuinmuur 2.800 mm¹

perkoenpalen + draad perkoenpalen + draad perkoenpalen + draad houten schutting

privacyscherm privacyscherm privacyscherm privacyscherm

privacyscherm privacyscherm privacyscherm privacyscherm

geen achterpad half achterpad /woning half achterpad /woning heel achterpad /woning

afsluiting achterpad afsluiting achterpad afsluiting achterpad afsluiting achterpad

6,0 m 6,5 m 7,0 m 7,5 m

hout hout steenachtig steenachtig

geschakeld geschakeld geschakeld vrijstaand

geschakeld geschakeld geschakeld vrijstaand

geschakeld geschakeld geschakeld vrijstaand

100 mm¹

thermisch verzinkt

20 m¹

frezen

25%

200 mm¹

betontegels

betonbanden

100 mm¹

geen erfscheiding

geen erfscheiding

geen erfscheiding

privacyscherm

privacyscherm

geen achterpad

afsluiting achterpad

6,0 m

hout

geschakeld

geschakeld

geschakeld

toepassen toepassen toepassen toepassentoepassen


