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Keuzelijst opties
Datum
Project
Bouwnummer

Park Nova Deventer
E 53

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit opties

Optie
00 Algemeen
2 - 1R - 00 001E

op het uitzicht gericht variant 1

€ 1570,00

de 2e slaapkamer wordt bij de hoofdslaapkamer getrokken. hiermee ontstaat een
ruime inloopkast.
Eveneens wordt er een garderobe nis gecreëerd.
er wordt een aparte kast gecreëerd voor de opstelplaats wasmachine. Hiermee
zal de toegang tot de badkamer via de hoofd slaapkamer zijn.
De aparte wasmachine ruimte wordt voorzien van een apart afzuigventiel en
voorzien van1 lichtpunt in het plafond.
Elektra onderdelen blijven behouden op de standaard posities conform verkoop
tekening.
De locatie van de balkons zoals deze op de schets zijn weergegeven zijn
indicatief. Zie verkoop tekening voor correcte locatie van het balkon.
Deze optie betreft enkel de bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om het
ontwerp conform de schets uit te voeren.
Deze optie is exclusief keuken.
De badkamer blijft ingericht met de sanitaire voorzieningen zoals deze in de
technische omschrijving is omschreven.
Optie is exclusief inrichting zoals die op de schetsen is weer gegeven.
onderdelen zoals kasten, meubels en andere inrichting onderdelen welke niet
beschreven staan in de technische omschrijving, behoren niet bij deze optie.
00 Algemeen
2 - 1R - 00 002E

op het uitzicht gericht variant 2

€ 1460,00

De 2e slaapkamer wordt toegankelijk gemaakt vanuit de woonkamer. hiermee
ontstaat een ruime werk kamer.
Er wordt een aparte kast gecreëerd voor de opstelplaats wasmachine. Hiermee
zal de toeging tot de badkamer via de hoofd slaapkamer zijn.
Er wordt een aparte ruimte gecreëerd voor de wasmachine.
De aparte wasmachine ruimte wordt voorzien van een apart afzuigventiel en
voorzien van1 lichtpunt in het plafond.
Elektra onderdelen blijven behouden op de standaard posities conform verkoop
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tekening.
De locatie van de balkons zoals deze op deze schets zijn weergegeven zijn
indicatief. Zie verkoop tekening voor correcte locatie van het balkon.
Deze optie betreft enkel de bouwkundige aanpassingen die nodig zijn om het
ontwerp conform de schets uit te voeren.
Deze optie is exclusief keuken.
De badkamer blijft ingericht met de sanitaire voorzieningen zoals deze in de
technische omschrijving is omschreven.
Optie is exclusief inrichting zoals die op de schetsen is weer gegeven.
onderdelen zoals kasten, meubels en andere inrichting onderdelen welke niet
beschreven staan in de technische omschrijving, behoren niet bij deze optie.
00 Algemeen
2 - 1R - 00 999

€ 0,00

Geen gebruik van indelings variant
Geen gebruik van een indeling variant

30 Kozijnen / Ramen / Deuren
2 - 1R - 30 100

schuifpui ipv draadeur balkon

€ 3185,00

Het vervangen van het kozijn naar balkon voor een schuifpui.
Prijs is meerprijs.
Schuifelement voorzien van het benodigde hang en sluitwerk.

30 Kozijnen / Ramen / Deuren
2 - 1R - 30 200

Draairichting deur aanpassen

€ 100,00

Het aanpassen van de draairichting van een loopdeur in de woning.
30 Kozijnen / Ramen / Deuren
2 - 1R - 30 502

Vervallen van een binnendeur

€ -130,00

Het vervallen van een binnendeur in de woning. Deze optie is niet mogelijk voor
de meterkast deur. De deur van de meterkast is verplicht.
Met deze optie gaat u akkoord met de gelimiteerde garantie binnendeuren
vervallen. Zie tekst hieronder.
U gaat er nadrukkelijk mee akkoord, dat de verantwoording om de woning
conform de wettelijke gestelde voorschriften wordt afgebouwd.
DEUREN:
De ondernemer heeft de verplichting om de met Woningborg-garantie te
realiseren woning conform de afgegeven bouwvergunning en de Woningborggarantienormen te bouwen en op te leveren.
Zowel in de bouwvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen
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wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan het
Bouwbesluit, zijnde een onderdeel van de Woningwet.
U heeft de ondernemer echter verzocht om de woning zonder één of meerdere
deuren op te leveren.
Door het overeenkomen van één of meerdere deuren als minderwerk voldoet de
woning bij oplevering mogelijk niet aan het Bouwbesluit en daarmee eveneens
niet aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen.
Doordat de ondernemer voor dat gedeelte zijn verplichting mogelijk niet kan
nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van zijn
aansprakelijkheden betreffende het minderwerk.
Het gevolg hiervan is dat u de ondernemer ter zake niet meer contractueel en /
of wettelijk aansprakelijk kunt stellen.
Dit houdt tevens in dat een derde de ondernemer niet aansprakelijk kan stellen
en u geen Woningborg-garantie heeft op gebreken aan materialen en
constructies ten gevolge van het niet leveren en / of aanbrengen van één of
meerdere deuren door de ondernemer alsmede op directe en / of indirecte
schaden en / of gevolgschaden.
Te denken valt aan:
Het niet voldoen aan de eisen conform het Bouwbesluit zoals:
- brandveiligheid;
- geluidisolatie;
- ventilatie (de juiste hoogte van de overstroomopening onder de deuren);
- bruikbaarheid.
Verder dient rekening gehouden te worden met:
- het niet functioneren van de ventilatievoorzieningen en de CV-installatie;
- kromtrekken van deuren.
U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan
uw woning, na
oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke
voorschriften wordt voldaan.
U dient zich adequaat door een deskundige derde te laten informeren inzake:
- de juiste toepassing en eigenschappen van materialen;
- een juiste uitvoering van de werkzaamheden;
- een correcte aansluiting op het door de ondernemer opgeleverde werk.
30 Kozijnen / Ramen / Deuren
2 - 1R - 30 503

Vervallen van een binnenkozijn en bovenlicht

€ -114,00

Deze optie is alleen mogelijk, samen met optie 2 - 1R - 30 - 502
Het niet plaatsen van een binnendeurkozijn en delen wand welke boven het
kozijn zou worden aangebracht. Het binnendeur kozijn van de meterkast wordt
wel geplaatst. dit in verband met de eisen die gesteld worden aan een meterkast.
Hiermee zal de sparing in de binnenwand verdieping hoog zijn.
Let op!!!
De koppen van de wanden zijn verder niet afgewerkt en niet gestuukt!
Er worden geen hoeksperen opgezet in de dagkanten van de sparing.
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30 Kozijnen / Ramen / Deuren
2 - 1R - 30 520

binnendeur als schuifdeur toepassen

€ 2570,00

Het vervangen van een loopdeur in de woning, naar een schuifdeur. Deze optie
is niet voor alle loopdeur situaties mogelijk. Dit is afhankelijk van de opstelplaats
van de deur, in relatie tot de ruimte er naast. (De deur mag in geopende stand
niet in opslag staan t.p.v. een technische ruimte of een natte ruimte). Informeer
bij de kopersbegeleider naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Niet alle
gewenste luxe deuren kunnen als schuifdeur worden toegepast.
50 installaties
2 - 1R - 50 060

Buitenkraan balkon

€ 895,00

Het leveren en aansluiten van een koudwater buitenkraan. locatie op de
buitengevel, tpv het balkon
De buitenkraan wordt uitgevoerd in een vorstvrije uitvoering.
50 installaties
2 - 1R - 50 091

Afgedopte afvoer, warm- en koudwateraansluiting in slaapkamer

€ 985,00

Het leveren en afdoppen van een afvoer, warm- en koudwateraansluiting t.b.v.
een na de oplevering aan te brengen wastafel.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
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