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WAAR KUNT U UIT KIEZEN? 
 

OPTIES ZONDER BIJKOMENDE KOSTEN 

In uw woning worden werkzaamheden aan de badkamer, keuken en toilet 
uitgevoerd. U krijgt een nieuwe keuken van het merk Keller. Ook het tegelwerk wordt 
vervangen u krijgt nieuwe tegels van het merk Mosa. U mag zelf kiezen uit diverse 
keuzemogelijkheden die Vidomes u biedt. Deze ziet u op de volgende pagina’s. 
 

OPTIES TEGEN BETALING 

Naast de gratis opties kunt u ervoor kiezen om (extra) opties tegen betaling uit te 
laten voeren. Deze zijn als bijlage achter dit boekje aangegeven met de bijbehorende 
tarieven. In dit geval rekent u daarvoor eenmalig af met Heembouw.  
 
CORONA 

Ook met het keuzetraject houden wij rekening met de coronamaatregelen. Dit houdt 
in dat u op de afgesproken dag en tijd naar Louis Davidsstraat 1 kunt komen om al 
het materiaal in het echt te bekijken en hieruit een keuze te maken. Zoals u eerder in 
de uitnodigingsbrief las is deze ruimte ‘coronaproof’ gemaakt. U heeft na het lezen 
van dit boekje een goed beeld van de keuzes die u kunt maken en de eventuele 
kosten die daaraan verbonden zijn. Daarom is er voor elke bewoner 10 minuten 
ingepland om de definitieve keuze te maken op de afgesproken dag en tijd.  
 
WAT NU?  

Levert  u uw keuze-optieformulier vóór 27 november 2020 bij ons in. Dan bent u op 
tijd en kunnen wij de keuze die u heeft gemaakt voor u bestellen. Levert u niets in of 
komt uw keuze na 27 november bij ons binnen dan kunnen wij de bestelling niet tijdig 
verwerken. In dat geval maken wij een standaard keuze voor u. De standaard keuze 
staat in het boekje vermeld met een groene ruit. 
 
Opties tegen betaling 
We vragen u de optielijst(en) in te vullen en deze te ondertekenen. Vervolgens krijgt 
u een factuur van Heembouw toegestuurd. Deze factuur dient minimaal zes weken 
vóór de start van de werkzaamheden in uw woning betaald te zijn. Heeft u niet op tijd 
betaald? Helaas worden de opties dan niet besteld en niet ook niet geplaatst. Er zijn 
betaalde opties die u in de huurprijs mee kunt nemen dit betekent dat uw huur per 
maand met het aangegeven bedrag omhoog gaat.  
 
 
 
 
 
 
Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld en er is getracht zo compleet mogelijk te 
zijn. De in dit boekje afgebeelde kleuren kunnen afwijken met de werkelijkheid. Aan onjuistheden 
kunnen geen rechten of eisen tot schadevergoeding worden gesteld.  
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KEUZEMOGELIJKHEDEN KEUKEN (ZONDER BIJKOMENDE KOSTEN) 
Vidomes heeft voor u diverse keuzepakketten voor de keuken opgesteld. U kunt 
kiezen voor 1 van de door Vidomes opgestelde keuzepakketten. Deze vindt u op 
pagina 4 t/m 7. U maakt eerst een keus uit de opgegeven kleur van de keukenkast. 
Daarna kiest u een kleur aanrechtblad die bij de keukenkast wordt aangeboden. 
Vervolgens kiest u een type handgreep en de kleur tegel die u in de keuken wenst.  
 

KEUZEPAKKET 1 (ELBA WIT) 
 

Kleur keukenkastdeuren: 

  

Kleur werkbladen:
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KEUZEPAKKET 2 (ELBA KIEZEL) 
 

Kleur keukenkastdeuren: 

 

 
Kleur werkbladen: 
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KEUZEPAKKET 3 (ELBA SCHELP) 
 

Kleur keukenkastdeuren: 

     

 
Kleur werkbladen: 
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KEUZEPAKKET 4 (ELBA KLEI) 
 

Kleur keukenkastdeuren: 

  

 
Kleur werkbladen: 
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KEUZE HANDGREPEN 

Om het keukenblok af te maken kunt u hieronder kiezen uit 1 van de geselecteerde 
handgrepen.  
 

 
 

 

KLEURKEUZE WANDTEGELWERK 

Naast het nieuwe keukenblok kunt u ook kiezen uit nieuwe wandtegels. Deze kleur 
wandtegel volgt uit de keuze die uit maakt bij de badkamer en toilet. Als u daar kiest 
voor pakket koel dan krijgt u een witte wandtegels in de keuken en als u kiest voor 
pakket warm dan krijgt u roomwitte wandtegels.   
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KEUZE KOOKVOORZIENING 

Na de werkzaamheden gaat u elektrisch koken. Om u hierin te faciliteren heeft 
Vidomes voor u 2 type kookvoorzieningen uitgezocht waar u uit kunt kiezen. Ook 
krijgt u van Vidomes een pannenset die geschikt is voor de nieuwe elektrische 
kookvoorziening.  
 
 
 

   
https://www.etna.nl/collectie/kiv360wit/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.etna.nl/collectie/fiv560rvs/ 
 
 
 

PANNENSET DIE U ONTVANGT 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikea.com/nl/nl/p/oumbarlig-pannenset-set-van-4-30286416/  

https://www.etna.nl/collectie/kiv360wit/
https://www.etna.nl/collectie/fiv560rvs/


Jolandaflat   |   10 

KEUZEMOGELIJKHEDEN KEUKEN (TEGEN BETALING) 
KLEURKEUZE VLOERAFWERKING 

Na de werkzaamheden is de indeling van de keuken gewijzigd. Dit heeft invloed op 
uw huidige vloerafwerking. Om u tegemoet te komen biedt Vidomes de mogelijkheid 
om de keukenvloer van nieuwe afwerking te voorzien. Bij terugkomst in uw woning 
hoeft u dan niet zelf een vloer te (laten) leggen. Heembouw heeft de vloer, die u 
heeft uitgekozen, voor u netjes gelegd. 
 
We hebben een PVC vloerafwerking voor u geselecteerd. Pvc is duurzaam en 
eenvoudig schoon te houden, dus ideaal voor in de keuken. U kunt kiezen uit een 
hout- of betonlook in onderstaande kleuren. 
 
 
Keuze pvc vloer houtlook: 
Deze vloeren bestaan uit stroken van 121,9 x 22,8 cm. Het patroon van de stroken is 
recht gelegd. Vidomes vergoedt het grootste gedeelte van de nieuwe vloer. We 
vragen aan u een bijdrage van € 128 incl. btw. als u kiest voor deze vloer. Deze 
kosten kunt u ook betalen vanuit uw ongeriefsvergoeding.  

 
 
Keuze pvc vloer betonlook: 
Deze vloeren bestaan uit stroken van 153,2 x 23,7 cm. De stroken worden in 
halfsteensverband gelegd. Kiest u voor deze variant? Dan vragen we aan u een 
bijdrage van € 181 incl. btw. Deze kosten kunt u ook betalen vanuit uw 
ongeriefsvergoeding.  
 
  

5800      5600            5500      5100 

VS1150              VS1140 
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KEUZE KEUKENINDELING 

U krijgt standaard een van de onderstaande keukenopstellingen. 

                               
Tussenwoningen    Hoekwoningen  

Met huisnummers 16, 31, 46, 61, 76, 91 

         
De nieuwe bovenkasten zijn 78cm hoog. U kunt ook kiezen voor hogere 
bovenkasten zodat u meer opslagruimte heeft deze kasten zijn 91 cm hoog. 
De kosten hiervoor bedragen per kast: 

- Eenmalige koopprijs € 36,88 incl. btw of  
- Huurverhoging € 0,25/maand. 

Het totaal bedraagt: 
- € 73,76 incl. btw of € 0,50/maand voor de tussenwoningen. 
- € 110,64 incl. btw of € 0,75/maand voor de hoekwoningen met nr. 16, 31, 46, 61, 76, 91 

 
 
Eén van de onderkasten kun u uitwisselen voor een korfladen kast de kosten 
hiervoor bedragen:  

- Eenmalige koopprijs € 222,90 incl. btw of  
- Huurverhoging € 1,50/maand. 

 
 
Indien u kiest voor een elektrische kookplaat heeft u de mogelijkheid om uw 
aanrechtblad te verlengen. U krijgt dan een langer aanrechtblad in de rechter hoek 
van uw keuken. De kosten hiervoor bedragen:  

- Eenmalige koopprijs € 141,50 incl. btw of  
- Huurverhoging € 0,95/maand. 

Let op deze optie is alleen mogelijk bij de Greengridz aanrechtbladen, dus niet bij de RVS 
uitvoering. 

 
U kunt er ook voor kiezen om in de rechter hoek van uw keuken een langer 
aanrechtblad incl. onderkast (met lade en legplank) te plaatsen. De kosten hiervoor 
bedragen: 

- Eenmalige koopprijs € 317,50 incl. btw of  
- Huurverhoging € 2,15/maand. 

Let op deze optie is alleen mogelijk bij de Greengridz aanrechtbladen, dus niet bij de RVS 
uitvoering. 

 
 



Jolandaflat   |   12 

KEUZEMOGELIJKHEDEN BADKAMER EN TOILET 

(GRATIS) 
Voor de badkamer en toilet kunt u kiezen uit 2 tegelpakketten (koel of warm).  
 

KLEURKEUZE TEGELS (PAKKET KOEL) 

Als u kiest voor keuzepakket koel dan krijgt u een witte wandtegel en heeft u 
daarnaast keuze uit 1 van de 3 geselecteerde vloertegels.  

 
 

 

KLEURKEUZE TEGELS (PAKKET WARM) 

Als u kiest voor keuzepakket warm dan krijgt u een roomwitte wandtegel en heeft u 
daarnaast keuze uit 1 van de 3 geselecteerde vloertegels.  

 

 

KEUZEMOGELIJKHEDEN RADIATOREN (TEGEN BETALING) 
Voor de radiatoren in de slaapkamer(s), keuken en badkamer kunt u kiezen voor het 
aan te leveren en aanbrengen van thermostaatkranen. Met een thermostaatkraan op 
uw radiator regelt u de warmte per vertrek. De radiatoren in de woonkamer worden al 
automatisch geregeld via de kamerthermostaat. De kosten voor het aanleveren en 
aanbrengen van een thermostaatkraan bedraagt per radiator:  

- Eenmalige aanschafwaarde € 45,65 incl. btw of  
- Huurverhoging € 0,35/maand. 

 
 

 


