
24-9-2020

Vanwonen

Opdr.nr. Datum

Bouwnr.
VPA1724Projectnr.

1.2.1

Op de TerpProject

VPA1724-1.2.1-1
AppartementType

Optienr. Beschrijving Aantal Prijs p/st Totaalprijs
Casco ruwbouw optiesLijst:

V.nr.

i-B721 Het aanpassen van de indeling appartement 1.2.1 conform
meer- en minderwerk tekening middels het bij de woonkamer
voegen van slaapkamer 3 en vergroten badkamer.

1 € 1.668,00 € 1.668,001

Bouwkundig:
Verplaatsen binnenwanden conform meer- en minderwerk tekening inclusief laten vervallen resterend binnenwand materiaal;
Standaard deurkozijn slaapkamer 3 wijzigen naar deurkozijn met zijlicht met helder glas conform standaard deurkozijn met zijlicht
hal/woongedeelte (Verdi plaatstalen kozijn met Verdi 900 opdek deur verdiepingshoog, met loopslot en deurbeslag BS.03)
Verplaatsen deursparing hal/woongedeelte en hal/slaapkamer 3;

Elektra:
Kruisschakelaar in plaats van wisselschakelaar;
Wijzigen plafondlichtpunt slaapkamer 3 op extra schakelaar naar wandlichtpunt hal op bestaande schakelaar;
Wijzigen serieschakelaar keuken/eetkamer naar 2 enkele schakelaars, ieder in 1 eigen inbouwdoos;
Verplaatsen 15 elektra wand aansluitingen en 3 centraal lichtpunten conform meer- en minderwerk tekening;

Verwarming:
Vervallen ruimteregeling slaapkamer 3;
Aanpassen legplan vloerverwarming en groepen verdeling.

Let op deze optie kan enkel in opdracht worden genomen wanneer eveneens optie i-STKK in opdracht wordt genomen.

Overige afwerking conform Technische Omschrijving.

Optienr. Beschrijving Aantal Prijs p/st Totaalprijs
ElektraLijst:

V.nr.

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).

Handtekening:
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Opdr.nr. Datum

Bouwnr.
VPA1724Projectnr.

1.2.1
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VPA1724-1.2.1-1
AppartementType

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 € 450,00 € 450,001

Extra loze leiding vanuit meterkast t.b.v. flexibiliteit in opstelling is middels separate optie E009 meegenomen.
Verplaatsen elektra punten basis installatie keuken 7 x €46,- incl. btw, totaalprijs € 322,- incl. btw;
Aanpassen leg plan vloerverwarming aan nieuwe keukenopstelling i.v.m. geringe afwijkingen kostenneutraal;
Verplaatsen water en riool aansluitingen spoelbak/vaatwasser, meerprijs €  128,- incl. btw;

Deze meerwerk kosten komen te vervallen indien de keuken wordt aangeschaft via de projectleverancier.

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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Vanwonen

Opdr.nr. Datum

Bouwnr.
VPA1724Projectnr.

1.2.1

Op de TerpProject

VPA1724-1.2.1-1
AppartementType

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 € 907,00 € 907,001

Aanpassingen bouwkundig:
Verplaatsen wand en extra wand t.b.v. vergroting badkamer maakt deel uit van optie i-B721;
Extrabouwkundige kolom  tussen toilet en douche t.b.v. vergroting badkamer maakt deel uit van optie i-B721;

Aanpassingen water en riool aansluitingen:
Verplaatsen toiletaansluitingen en douche aansluitingen buiten de standaard badkamer zone;

Aanpassingen Elektra:
Verplaatsen aarding draingoot buiten de  badkamer zone;
Verplaatsen plafondlichtpunt.

Leveren extra standaard vloertegels 60 x 60 cm;
Aanbrengen van extra vloertegels 60 x 60 cm;
Leveren extra standaard wandtegels 30 x 60 cm;
Aanbrengen van extra wandtegels 30 x 60 cm;
Extra tegelprofiel leveren en aanbrengen t.p.v. uitwendige hoeken bouwkundige kolom;
Extra kim afdichting i.v.m. vergroten badkamer.

Een en ander inclusief extra teken-, coördinatie en begeleidingskosten, overige afwerking conform Technische Omschrijving.

Let op! Uitgangspunt is het standaard sanitair en tegel pakket conform Technische Omschrijving. Eventuele gewenste wijzigingen
kunnen via het showroom traject worden doorgevoerd. Positie aansluitingen sanitaire toestellen en elektra kunnen echter niet meer
gewijzigd worden.

Deze optie kan enkel in opdracht worden genomen wanneer eveneens optie i-B721 in opdracht wordt genomen.

Overige afwerking conform Technische Omschrijving.

€ 3.157,00Totaal (inclusief BTW)
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Datum:
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