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Ruwbouw
Uitbouw

R003 Uitbouw - 1200 mm - Beukmaat 5700 mm €15.500,00 12-11-2020 1 € 15.500,00

 Het uitbreiden van de woonkamer over de gehele breedte (5700 mm) van de woning ter plaatse van de achtergevel, conform optietekening. Deze 
optie is inclusief de bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, zoals verwarming, gevelbekleding, dakbedekking, beglazing en ventilatie. 
Posities van het elektrawerk blijven ongewijzigd. Wanneer de naastgelegen woning ook kiest voor deze optie, vindt er geen verrekening plaats.

Ruwbouw
Dak

R070 - V Dakraam Velux - 1140 x 1180 mm €1.600,00 12-11-2020 1 € 1.600,00

 Bij deze optie wordt een sparing in uw dak gemaakt ten behoeve van het dakraam. Op deze manier wordt de zolder voorzien van extra daglicht. Het 
dakraam wordt voorzien van beglazing met een hoge isolatiewaarde. Het dakraam voldoet aan de NEN5096 (inbraakwerendheid 
weerstandsklasse II). De op optietekening aangegeven positie is ter indicatie. Gewenste positie in overleg met de kopersbegeleider aan te duiden 
op optietekening. De exacte positionering van het dakraam zal getoetst worden aan constructieve mogelijkheden. Het kan voorkomen dat de door 
u gewenste positie niet mogelijk is en de definitieve positie zal afwijken in verband met de positie in de dakplaat en de pannenmaat. Let op: niet 
altijd mogelijk in combinatie met andere opties in het dakvlak.

Afbouw
Algemeen

A001 Keuze binnendeuren en beslag - Basis €0,00 12-11-2020 1 € 0,00

 Zie opgave deurenbestellijst (deurenportaal). Levering en montage volgens basisspecificatie (conform technische omschrijving).

E012 Extra dubbele wandcontactdoos €200,00 12-11-2020 1 € 200,00

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

A099 Herberekenen bouwbesluittoetsing €285,00 16-11-2020 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.

Afbouw
Tegelwerk

T002-K Badkamer & Toilet - Tegelwerk - Luxe €0,00 12-11-2020 1 € 0,00

 Tegelwerk toilet en badkamer conform het LUXE pakket van het Wooniversum. U dient naast deze optie ook de kleur voor de vloertegel (optie 
T002-V1 t/m T002-V3) en de wandtegel (T002-W1 of T002-W2) te kiezen. De drain is standaard toegepast in uw woning.

Afbouw
Keuken

K009-K Keuken - Casco - Standaard installatie €-5.375,00 12-11-2020 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.

Afbouw
Sanitair
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S002-K Badkamer & Toilet - Sanitair - Luxe €0,00 12-11-2020 1 € 0,00

 Sanitair in het toilet en de badkamer conform het LUXE pakket van het Wooniversum.

S016 Badkamer - Plaatsen wastafel 100 cm - Luxe €1.525,00 12-11-2020 1 € 1.525,00

 Het leveren en monteren van een wastafel Villeroy & Boch Avento in plaats van de enkele wastafel. Incl. 2 st mengkranen (Hansgrohe Metris 
Coolstart 110), luxe sifon (Flowstart S Premium) en een spiegel van 100 x 60 cm. Positie conform S012 of S013.

Totaal: 9 € 13.735,00

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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