
5-4-2021

Vanwonen

Opdr.nr. Datum

Bouwnr.
VPA1724Projectnr.

3.2.3

Op de TerpProject

VPA1724-3.2.3-2
AppartementType

Optienr. Beschrijving Aantal Prijs p/st Totaalprijs
AlgemeenLijst:

V.nr.

i-A323 Minderwerk bedrag i.v.m. betaling door VanWonen van eerder
in opdracht gegeven meerwerk opties.

1 -€ 3.128,00 -€ 3.128,002

Optienr. Beschrijving Aantal Prijs p/st Totaalprijs
BouwkundigLijst:

V.nr.

i-B704 Gewijzigde indeling middels het bij het woongedeelte trekken
van een slaapkamer 3, het verplaatsen van de keuken naar
deze ruimte en het verkleinen van slaapkamer 2 met de
volgende werkzaamheden:

1 € 2.366,00 € 2.366,001

et verplaatsen van de deur slaapkamer 2 en vervallen van deur/kozijn voormalige slaapkamer 3;
Verplaatsen wand tussen woongedeelte en slaapkamer t.b.v. dichtzetten deursparing vervallen deur/kozijn slaapkamer 3 en deels
verplaatsen naar badkamer t.b.v. scheidingswand tussen toilet en douche (zie ook optie STKK);
Verplaatsen wand tussen voormalige slaapkamer 3 en 2;
Verplaatsen diverse inblaas en afzuig ventielen WTW installatie inclusief aanpassen instort kanalen en inclusief nieuwe installatie
tekeningen en balans berekeningen.
Verplaatsen water en riool aansluitingen keuken, inclusief benodigde aanpassingen in kanaal verloop ventilatie onderliggend
appartement;
Verplaatsen van alle elektra aansluitingen keuken;
Verplaatsen 3 plafondlichtpunten, waarvan 1 verplaatst naar de badkamer, wijzigen serieschakelaar plafondlichtpunten woonkamer
naar enkele schakelaar, verplaatsen 4 dubbele wandcontactdozen; verplaatsen 4 UTP aansluitingen, 2 lichtschakelaars,videofoon,
thermostaat,  ruimteregeling slaapkamer 2 en bediening ventilatie, inclusief het vervallen van 1 ruimteregeling;
Overige afwerking conform Technische Omschrijving;
Een en ander inclusief extra onderzoeks-, teken-, calculatie- en coördinatiekosten.

Handtekening:

Datum:
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Optienr. Beschrijving Aantal Prijs p/st Totaalprijs
ElektraLijst:

V.nr.

i-E535 Aanpassen schakelwijze plafondverlichting slaapkamer 1
conform meer- en minderwerk tekening conform onderstaande
omschrijving:

1 € 95,00 € 95,001

De twee standaard plafondlichtpunten in serie schakelen middels een wisselschakelaar in plaats van 2 apart geschakelde
plafondlichtpunten met ieder een eigen schakelaar, inclusief verplaatsen van 1 van deze schakelaars.

Positie en hoogtes schakelaar conform meer- en minderwerk tekening.

E009 Extra loze leiding vanuit meterkast naar willekeurige ruimte (19
mm).

1 € 132,00 € 132,001

Het vanaf de meterkast leveren en aanbrengen van een 3/4" (19 mm) loze elektraleiding naar een willekeurige ruimte, eindigend met
doos en blindplaat, de loze leiding is voorzien van een controledraad (controledraad is GEEN trekdraad).
Hoogte loze leiding ca. 30 cm boven vloerpeil.
Indien deze naast horizontaal geplaatst elektrapunt bevindt, wordt de doos in het afdekraam geïntegreerd.
Conform meer- en minderwerktekening, hoogte ca. 30 cm boven vloerpeil (indien afwijkend op tekening aangeven).

E027 Verplaatsen elektrapunt (exclusief lichtpunten)  (prijs per
stuk).

2 € 46,00 € 92,001

Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding.

Optienr. Beschrijving Aantal Prijs p/st Totaalprijs
KeukenLijst:

V.nr.

i-K02 Aanpassen leidingwerk keuken onverkochte woning conform
keukentekening d.d. 24-09-2020 met de onderstaande
werkzaamheden:

1 € 0,00 € 0,001

Alle benodigde verplaatsingen zijn al meegenomen in optie i-B704.

In geval de keuken niet via de projectleverancier wordt afgenomen, worden er aanvullend € 300,- aan teken- en coördinatiekosten in
rekening gebracht.

Handtekening:

Datum:
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Optienr. Beschrijving Aantal Prijs p/st Totaalprijs
Sanitair & tegelwerkLijst:

V.nr.

i-STKK Sanitair en tegelwerk conform showroom installatie tekening
d.d. 22-09-2020, inclusief extra bijkomende montage,
bouwkundige en installatie technische kosten.

1 € 443,00 € 443,001

Aanpassingen bouwkundig:
Wijzigen draairichting deur toiletruimte;
Verplaatsen deur badkamer ;
Extra wand tussen toilet en douche middels wand materiaal dat is overgebleven uit optie i-B704;

Aanpassingen Elektra:
Extra enkele wandcontactdoos naast wastafel;
Wijzigen serieschakelaar naar 2 aparte schakelaar;
Tweede plafondlichtpunt is verplaatst uit woonkamer, zie ook optie i-B704.

Levering en verwerkingskosten extra benodigd tegelwerk en eventuele wijziging van tegelkeuzes worden door de showroom
aanvullend inzichtelijk gemaakt. Ook wijzigingen ten opzichte van het standaard sanitair pakket  zoals bijvoorbeeld het vervallen van
leveren en monteren van de ligbad combinatie, wijziging van vaste douchewand naar douchedeur(-en) worden aangevuld in deze
optie zodra de sanitair/tegelopdracht in ons bezit is.

Let op!  Positie aansluitingen sanitaire toestellen en elektra kunnen niet meer gewijzigd worden.

€ 0,00Totaal (inclusief BTW)

Handtekening:

Datum:
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