
Optie Omschrijving Prijs p/st Orderdatum Aantal Totaal

Ruwbouw
Uitbouw

R028 Uitbouw - 2400 mm - Bouwnummers 67, 74 en 79 €26.250,00 01-12-2020 1 € 26.250,00

 Het uitbreiden van de woning met 2400 mm ter plaatse van de achtergevel conform optietekening, waarbij een extra plafondlichtpunt wordt 
aangebracht (geschakeld met het bestaande plafondlichtpunt). Deze optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, 
zoals verwarming, dakbedekking, beglazing en ventilatie. Posities van het overige elektrawerk blijven ongewijzigd. De gevel wordt uitgevoerd met 
Cembrit-beplating. Deze optie is alleen mogelijk bij de vrijstaande woningen. Een andere uitbouw kan voor dit bouwnummer niet gekozen worden.

Ruwbouw
Garage

I-B079-R230 Garage - Extra kozijn aan achterzijde garage naast loopdeur €1.740,00 01-12-2020 1 € 1.740,00

 Naast de loopdeur aan de achterzijde van de garage wordt een extra kozijn geplaatst. Dit kozijn is overeenkomstig met het kozijn van 2414 x 720 
mm welke zich aan de voorgevel zijde van de woning bevindt. Kleur en afwerkingsniveau is gelijkend aan deze van woning. Deze optie is alleen 
mogelijk in combinatie met optie R035 geïsoleerde garage.

R035 Garage - Isoleren €14.950,00 01-12-2020 1 € 14.950,00

 Garage voorzien van een geisoleerde spouwconstructie zoals is toegepast in de woning. Het dak wordt uitgevoerd met een betonvloer voorzien van 
isolatie. Inclusief leveren en monteren van een geisoleerde 2-vleugelige openslaande deur (sandwichpanelen) incl. kozijn (type Novoferm Duoport) 
in plaats van de kanteldeur. De garage wordt niet verwarmd. Dit dient als separate optie gekozen te worden (optie C003 of C010). *Betonnen 
systeemvloer is reeds geisoleerd opgenomen.

R035A Garage - 1200 mm - Dieper - Geïsoleerd €5.500,00 01-12-2020 1 € 5.500,00

 Het aanpassen van het grondwerk, de fundering, de garagevloer, het metselwerk en de platdakconstructie ten behoeve van het 1200 mm dieper 
uitvoeren van de garage. Het verlengde deel van de garage wordt ook voorzien van een geisoleerde spouwconstructie zoals is toegepast in de 
woning. Het dak wordt uitgevoerd als een betonvloer voorzien van isolatie. Alleen mogelijk in combinatie met optie R035.

R044 Garage - Doorbraak 1500 mm naar woning €1.750,00 01-12-2020 1 € 1.750,00

 Het maken van een doorgang van de woning naar de garage, inclusief het treffen van de nodige constructieve voorzieningen. De doorbraak is 
1500 mm breed. De minimale afstand tussen de doorbraak en de binnenmuur moet 500 mm zijn. Alleen mogelijk in combinatie met optie 
geisoleerde garage (R035) en optie garage vloerverwarming (C010). Een en ander conform optietekening.

Ruwbouw
Begane Grond

R094H Dubbele deur met twee zijlichten (hout) - Achtergevel €1.400,00 01-12-2020 1 € 1.400,00

 In de achtergevel vervallen de standaard kozijnen. Er wordt een dubbele deur met twee zijlichten geplaatst. Een en ander conform optietekening. 
Let op: ventilatieroosters op tekening zijn indicatief.

Afbouw
Algemeen

I-B079-A005-2 Keuze binnendeuren en beslag €729,00 01-12-2020 1 € 729,00

 Buva o-line (look) beslag en 2x bovenlichten vervallen op begane grond

E002-A Tuin - Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos - Achtergevel €220,00 01-12-2020 1 € 220,00
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 Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de achtergevel. De wandcontactdoos wordt afgemonteerd op een hoogte 
van ca. 500 mm. Positie conform optietekening.

E012 Extra dubbele wandcontactdoos €200,00 01-12-2020 4 € 800,00

 Het leveren en monteren van een extra dubbele wandcontactdoos in de opgegeven ruimte. Gewenste positie aan te duiden op optietekening.

 2x in uitbouw en 2x in zijuitbouw

E014 Verplaatsen wandcontactdoos/schakelaar/plafondlichtpunt/wandlichtpunt €75,00 01-12-2020 3 € 225,00

 Het verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos, schakelaar, plafondlichtpunt of wandlichtpunt in de opgegeven ruimte. Gewenste positie 
aan te duiden op optietekening.

 2x in zijuitbouw en 1x in keuken

E015 Extra plafondlichtpunt - Nieuwe schakelaar €190,00 01-12-2020 1 € 190,00

 Het plaatsen van een extra plafondlichtpunt op een nieuwe enkelpolige schakelaar in de opgegeven ruimte. Gewenste positie aan te duiden op 
optietekening.

A099 Herberekenen bouwbesluittoetsing €285,00 01-12-2020 1 € 285,00

 Als gevolg van uw gekozen opties bent u verplicht deze optie te kiezen. De kopersbegeleider kan u aangeven welke opties dit betreft. Er zal 
naderhand uit herberekening van de bouwbesluittoetsing, waaronder de Energie Prestatie-berekening, blijken dat er extra bouwkundige en of 
installatietechnische maatregelen moeten worden getroffen. Middels deze toets kan onderzocht worden welke maatregelen verplicht afgenomen 
moeten worden. Om deze reden hebben wij deze maatregelen niet onnodig vooraf in de opties verdisconteerd.

B011B Badkamer & Toilet - Casco (luxe) - Twee-onder-één-kap en vrijstaande woning €-6.400,00 01-12-2020 1 € -6.400,00

 Badkamer en toiletruimte casco opleveren. Hieraan zijn de onderstaande consequenties verbonden:
 - aankoop + montage sanitair en tegelwerk beiden geheel vervallen;
 - installatievoorzieningen afgedopt op standaard plaats;
 - wanden worden zonder tegelwerk en spuitwerk opgeleverd;
 - elektra voorzieningen afgemonteerd op standaard plaats;
 - dekvloer in de badkamer komt te vervallen;
 - plafond voorzien van standaard afwerking spuitwerk;
 - eventuele leidingkokers zijn geheel gesloten;
 - dorpel badkamer en toilet wordt niet aangebracht;
 - levering en montage standaard radiator op standaard plaats. Garanties installatiewerk, tegelwerk, waterdichtheid badkamer komt te vervallen. 
Gelimiteerde garantie Woningborg is van toepassing.

Afbouw
Garage

I-B079-B550 Extra tussenwand in zij-uitbouw €560,00 01-12-2020 1 € 560,00

 Extra tussenwand in zij-uitbouw

Afbouw
Zolder

C060 Zolder - Realiseren extra afgedopte leiding t.b.v. radiator €275,00 01-12-2020 1 € 275,00

 Op zolder wordt er een voorbereiding voor een radiator gerealiseerd, dit leidingwerk wordt afgedopt. Positie nader te bepalen in overleg met 
koperbegeleider.
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Afbouw
Begane Grond

I-B079-C500 Vloerverwarming verblijfsruimte zijuitbouw €1.750,00 01-12-2020 1 € 1.750,00

 Vloerverwarming verblijfsruimte zijuitbouw inclusief extra thermostaat.

Afbouw
Keuken

K009-K Keuken - Casco - Standaard installatie €-5.375,00 01-12-2020 1 € -5.375,00

 Het laten vervallen van de standaard keuken en bijbehorende afwerkingen. Dit houdt in dat de keukeninrichting komt te vervallen. De standaard 
installaties worden gepositioneerd op de standaard positie.

Totaal: 22 € 44.849,00

Voorwaarden met betrekking tot meer‐ en minderwerken
Tot uitvoering van meer‐ en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor opdracht door koper﴾s﴿ ondertekend is.
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Meer‐ en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop‐/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.
Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer‐ en minderwerk regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden.
Aannemer kan het meer‐ en minderwerk eenzijdig annuleren.
Al de meer‐ en minderwerkoffertes dienen ‐ tenzij anders vermeld ‐ binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende
offertes worden niet in behandeling genomen. Indien Aannemer de offerte niet retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de
woning wilt laten doorvoeren, de woning wordt dan standaard opgeleverd.
Indien het meer‐ en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdatums getekend ontvangen is kan het bewuste meer‐ en minderwerk niet meer
in opdracht genomen worden.
indien er onverhoopt een tegenstrijdigheid wordt geconstateerd tussen tekenwerk en de tekst in uw opdrachtbevestiging heeft de tekst in uw
opdrachtbevestiging altijd voorrang op de tekening.

Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ en / of minderwerken houdt
automatisch accordering van deze voorwaarden in.

Datum Ondertekenen Handtekening

{{Signer1}}

Handtekening

{{Signer2}}
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