Keuzeformulier Badkamer en Toilet
Onderstaande kleurvoorbeelden zijn een indicatie van het origineel. Zet een kruisje in het vakje van de onderdelen van uw keuze.

Naam:

E-mail adres:

Adres:

Tel. nr.:

Opdrachtnummer KW:

Toelichting op de onderstaande tegelkeuze:
Algemeen: U kunt uitsluitend onder elkaar gelegen wand- en vloertegels met elkaar combineren. Dit zijn de zgn. kleurencombinaties
1: Kies een kleurencombinatie:
1: Antraciet

2: Grijs

3: Leverkleur

4: Beige
Basistegel wand (15 x 20 cm)
Wordt standaard op alle wanden aangebracht.
(uitgezonderd de wand die wordt betegeld met een accenttegel)

0490L 1520

0490L 1520

0497L 1520

0497L 1520

Accenttegel wand (15 x 20 cm)
In het toilet; de wand achter het toilet.
In de badkamer; 1 van de wanden (door KW vast te stellen. In principe een wand in de douchehoek).
17050L 1520

16890L 1520

17070L 1520

13740L 1520

Basistegel vloer (15 x 15 cm)
Wordt standaard basistegel die op de gehele vloer wordt aangebracht.
In het toilet en de badkamer de MR tegel toepassen.
80030MR 1515

80020MR 1515

80060MR 1515

80050MR 1515

2: Kies een uitvoering: In de badkamer en toilet kunt u kiezen voor een accenttegel. Deze wordt aangebracht zoals op het plaatje. Als u kiest voor Uitvoering D vervalt de accenttegel.
Onderstaande afbeeldingen zijn ter illustratie. De ruimte wordt uitgevoerd in de kleurencombinatie zoals door u gekozen bij stap 1.

A: Eén accentwand (standaard douche)
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B: Accentstrook achter wastafel

*sanitair is slechts ter illustratie

C: Accenttegel om en om
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D: Geen accenten

Accentwand toilet
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Naam:

E-mail adres:

Adres:

Tel. nr.:

Opdrachtnummer KW:

Kranen en sanitair

Standaard:
type:

Fonteinkraan

Wastafelkraan

Thermostaatkraan

Glijstangset

Fonteintje

Wastafel

Costa S

Costa S

Grohterm 800

New Temp. 100

Sphinx 300 serie

Sphinx 300 serie
toiletpot
Sphinx 300 serie

Alle prijzen zijn inclusief BTW en montage.
Bijbetalen: Voor optie kranen of toilet wordt een eenmalige eigen bijdrage verlangt. U betaalt deze voor aanvang van de werkzaamheden aan de aannemer.

of
Optie:
type:
keuze:
Bijbetaling:

Fonteinkraan

Thermostaatkraan

Concetto

Groht. 1000 new

€ 52

Vrijhangende toiletpot
Sphinx 300 serie

In toiletruimte € 465
In badkamer € 465

€ 37

Verhooge pot
+ 6cm

In toiletruimte € 106
In badkamer € 106

Opmerkingen

Tekenen voor akkoord
Voor akkoord:

Handtekening:

Datum:

ik verzoek de aannemer contact met mij op te nemen voor eventueel extra meerwerk.
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*sanitair is slechts ter illustratie
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