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Omschrijving

algemeen
Geen opties
Geen opties
Deze optie aankruisen indien u geen gebruik wenst te maken van de aangeboden
opties.
Persoonlijke wensen
Persoonlijke wensen
Opties welke hieronder niet vermeld worden, kunnen in een persoonlijk gesprek
behandeld worden. Indien uw persoonlijke wens in te passen is in de uitvoering
en technisch realiseerbaar is, zullen wij hiervoor een passende offerte maken.
n.b. Wijzigingen in de gevel zijn, behoudens de in de lijst opgenomen
kopersopties, niet mogelijk.
koperoptietekening
Deze opdrachtbevestiging behoort bij koperoptietekening d.d. __-__-____.
Administratiekosten
Administratiekosten i.v.m. wijziging meer- en minderwerk na deadline.

ruwbouw
Verplaatsen keuken naar de verdieping (voorgevel) type E1
Het verplaatsen van de keuken naar de verdieping (woonkamer). De keuken wordt
gerealiseerd aan de voorzijde van de woning.
Om deze optie mogelijk te maken zal de trap worden voorzien van een lepe hoek.

Prijs
incl. BTW

0,00

0,00

0,00
150,00

2.370,00

Uitvoering conform technische omschrijving en koperoptietekening d.d.
18-11-2021 versie 1.

21-002

Deze koperoptie betreft type E1.
Verplaatsen keuken naar de verdieping (achtergevel) type E1, E2
en E6
Het verplaatsen van de keuken naar de verdieping (woonkamer). De keuken wordt
gerealiseerd aan de achterzijde van de woning.

1.540,00

Wanneer u bij type E2 voor deze koperoptie kiest vervalt in de basisopstelling
het eiland en krijgt u een keuken conform type E1.
Uitvoering conform technische omschrijving en koperoptietekening d.d.
18-11-2021 versie 1.

21-003

Deze koperoptie betreft type E1, E2 en E6.
Entree hal woonkeuken type E1
Het realiseren van een entree hal t.p.v. de woonkeuken.

1.250,00

Uitvoering conform technische omschrijving en koperoptietekening d.d.
18-11-2021 versie 1.

21-004

Deze koperoptie betreft type E1.
Extra toilet met hal op woonverdieping type E1, E2 en E6
Het realiseren van een extra toilet met voorportaal op de woonverdieping (1e

4.450,00
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Prijs
incl. BTW

verdieping).
Uitvoering conform technische omschrijving en koperoptietekening d.d.
18-11-2021 versie 1.

21-005

Deze koperoptie geldt voor type E1, E2 en E6.
Casco badkamer en toilet type E1, E2, E4, E5 en E6
Het laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in het toilet op de
begane grond en de badkamer.

-3.300,00

- Het leidingen worden afgedopt opgeleverd op de standaard plaatsen, er worden
geen stopkranen toegepast. Leidingwerk (riool/water) wordt standaard op 10cm1
boven de vloer of 10cm1 onder het plafond afgedopt.
- Er wordt geen wand- of vloerafwerking aangebracht. De dekvloer in het toilet
wordt geleverd en aangebracht de dekvloer in de badkamer komt te vervallen.
- Spuitwerk op de wanden komt te vervallen. Spuitwerk plafond blijft
gehandhaafd.
- Vloerverwarmingslang wordt in een lus van ca. 50 cm aangebracht op de
standaard invoerplek. De vloerverwarmingslangen t.b.v de ruimte worden niet
geleverd en aangebracht.
- De elektrische radiator komt te vervallen het aansluitpunt (enkele WCD blijft
behouden).
- Er worden geen douchewanden, aftimmerlatten, leidingkokers en vensterbanken
aangebracht. De binnendeurdorpel komt te vervallen (leveren en aanbrengen).

21-006

Indien u voor deze optie kiest, bent u zelf verantwoordelijk voor het afwerken
van de toilet en de badkamer, zodat deze weer voldoet aan het Bouwbesluit en de
Woningborg bepalingen. Indien dit niet gebeurt, zijn alle gevolgen, van welke
aard dan ook, voor uw eigen rekening en risico.
Aanpassen indeling 2e verdieping type E4
Het realiseren van een 3de slaapkamer op de 2de verdieping.

5.470,00

Uitvoering conform technische omschrijving en koperoptietekening d.d.
18-11-2021 versie 11.

21-007

Deze koperoptie betreft type E4.
Entree hal type E4
Het realiseren van een entree hal.

1.375,00

Uitvoering conform technische omschrijving en koperoptietekening d.d.
18-11-2021 versie 1.
Deze koperoptie betreft type E1.

30-001

kozijnen/ramen/deuren
Dubbele deuren woonkeuken type E1 en E4
Het aanpassen van de enkele loopdeur in de woonkeuken naar dubbele deuren
e.e.a. conform technische omschrijving en koperoptietekening d.d. 18-11-2021
versie 1.
Deze optie betreft E1 en E4.

1.430,00
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Schuifpui type E1, E2 , E4, E5 en E6
Het aanpassen van het kozijn in de achtergevel op de 1e verdieping van een
enkele loopdeur in een schuifpui e.e.a. conform technische omschrijving en
koperoptietekening d.d. 18-11-2021 versie 1.
Deze optie betreft types E1, E2, E4, E5 en E6.
Vervallen bovenlichten
Het laten vervallen van de bovenlichten.

Prijs
incl. BTW
2.500,00

160,00

De ontstane ruimte zal worden opgevuld overeenkomstig het materiaal van de
wand, afwerking conform technische omschrijving.
Er wordt geen garantie op eventuele scheurvorming boven de stijlen gegeven.
S.v.p. op tekening aangeven welke binnendeurkozijnen u zonder bovenlicht wil
laten uitvoeren.

30-005

Optie kan enkel per woonlaag worden gekozen. Meerprijs is per deurkozijn.
Binnendeurkozijnen uitvoeren in staal met een stompe deur
Standaard binnendeurkozijn vervangen door een stalen binnendeurkozijn met een
stompe deur met bovenlicht.

168,00

De binnendeurkozijnen en deuren en worden fabrieksmatig gelakt geleverd.
De meterkast is uitgesloten van deze optie.
Deze optie is enkel per woonlaag te kiezen.

30-007

30-008

30-010

De aangegeven meerprijs is per deurkozijn.
Verplaatsen van standaard binnendeurkozijn excl. elektra
Verplaatsen van een standaard binnendeurkozijn met binnendeur excl.
verplaatsing lichtschakelaar.
Meerprijs per deurkozijn.
Aanpassen draairichting binnendeur excl. lichtschakelaar
Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur incl. hang- en sluitwerk
excl. verplaatsing lichtschakelaar.
Meerprijs per deurkozijn.
Extra draaikiepraam woonkeuken type E2, E5 en E6
Het realiseren van een extra draaikiepraam t.p.v. de woonkeuken.

91,00

46,00

660,00

Uitvoering conform technische omschrijving en koperoptietekening d.d.
18-11-2021 versie 1.
Deze koperoptie geldt voor type E2, E5 en E6.

34-001

beglazing
Beglazing uitvoeren conform NEN3569 type E1
De beglazing van de woning uitvoeren conform de NEN 3569 in plaats van
standaardbeglazing.
De genoemde prijs is een totaal prijs voor de gehele woning.
H

1.640,00
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van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas wordt beperkt.
Dit geldt voor de glasvlakken waarbij de onderzijde van het glas zich op 85 cm
of lager boven de vloer bevind.
Beglazing uitvoeren conform NEN3569 type E2
De beglazing van de woning uitvoeren conform de NEN 3569 in plaats van
standaardbeglazing.
De genoemde prijs is een totaal prijs voor de gehele woning.
H
van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas wordt beperkt.
Dit geldt voor de glasvlakken waarbij de onderzijde van het glas zich op 85 cm
of lager boven de vloer bevind.
Beglazing uitvoeren conform NEN3569 type E4
De beglazing van de woning uitvoeren conform de NEN 3569 in plaats van
standaardbeglazing.
De genoemde prijs is een totaal prijs voor de gehele woning.
H
van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas wordt beperkt.
Dit geldt voor de glasvlakken waarbij de onderzijde van het glas zich op 85 cm
of lager boven de vloer bevind.
Beglazing uitvoeren conform NEN3569 type E5
De beglazing van de woning uitvoeren conform de NEN 3569 in plaats van
standaardbeglazing.
De genoemde prijs is een totaal prijs voor de gehele woning.
H
van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas wordt beperkt.
Dit geldt voor de glasvlakken waarbij de onderzijde van het glas zich op 85 cm
of lager boven de vloer bevind.
Beglazing uitvoeren conform NEN3569 type E6
De beglazing van de woning uitvoeren conform de NEN 3569 in plaats van
standaardbeglazing.
De genoemde prijs is een totaal prijs voor de gehele woning.
H
van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas wordt beperkt.
Dit geldt voor de glasvlakken waarbij de onderzijde van het glas zich op 85 cm
of lager boven de vloer bevind.

zonwering
Geen screen of voorbereiding
Er is in het meerwerk niet gekozen voor screen(s) dan wel de voorbereiding
t.b.v. later te plaatsen screen(s).
Screens voorgevel begane grond type E1 (merk H01)
Screen wordt uitgevoerd in 3 delen en voorzien van een afstandbediening. De
screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens norm NEN-EN 13561. De
maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien noodzakelijk zal de
bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Screens voorgevel verdieping type E1 (merk H03)
Screen wordt uitgevoerd in 2 delen en voorzien van een afstandsbediening. De
screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens norm NEN-EN 13561. De
maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien noodzakelijk zal de
bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.

Prijs
incl. BTW

1.560,00

1.600,00

1.500,00

1.670,00

0,00

4.840,00

3.720,00
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Screen slaapkamer 1; kozijn achtergevel type E1 (merk H06)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Screen badkamer; kozijn achtergevel type E1 (merk H06)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Screen slaapkamer 2; kozijn voorgevel type E1 (merk H05)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Screen slaapkamer 3; kozijn voorgevel type E1 (merk H05)
Bovenstaande screens worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Knikarmscherm terras type E1 (merk H04)
Knikarmscherm breedte 4,20m1 en een uitval van 2,50m1 voorzien van
afstandbediening. Dit scherm is geschikt tot windweerstandsklasse 1 volgens
NEN-EN 13651. De maximale toelaatbare windsnelheid is 6 m/s.
Screen voorgevel begane grond type E4 (merk H01)
Screen wordt uitgevoerd in 3 delen en voorzien van een afstandbediening. De
screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens norm NEN-EN 13561. De
maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien noodzakelijk zal de
bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Screen slaapkamer 1; kozijn voorgevel type E4 (merk H03)
Screen wordt uitgevoerd in 2 delen en voorzien van een afstandsbediening. De
screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens norm NEN-EN 13561. De
maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien noodzakelijk zal de
bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Screen slaapkamer 2; kozijn achtergevel type E4 (merk H06)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen onbenoemde ruimte; kozijn voorgevel type E4 (merk
H05)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
screen slaapkamer 3; kozijn achtergevel type E4 (merk H06)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een

Prijs
incl. BTW
1.610,00

1.610,00

1.730,00

1.730,00

4.470,00

4.840,00

3.720,00

1.610,00

1.730,00

1.610,00
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Prijs
incl. BTW

afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.

38-013

38-014

38-015

38-016

38-017

38-018

38-019

38-020

Prijs per kozijn.
Kinkarmscherm buitenruimte type E4 (merk H04)
Knikarmscherm breedte 4,20m1 en een uitval van 2,50m1 voorzien van
afstandbediening. Dit scherm is geschikt tot windweerstandsklasse 1 volgens
NEN-EN 13651. De maximale toelaatbare windsnelheid is 6 m/s.
Screen begane grond type E2 en E6 (merk H16)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen begane grond type E2 en E6 (merk H17)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen verdieping type E2 en E6 (merk H11)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn
Screen verdieping type E2 en E6 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen slaapkamer 1 type E2 en E6 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen badkamer type E2 en E6 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Screen slaapkamer 2 type E2 en E6 (merk H11)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een

4.470,00

1.640,00

1.640,00

1.570,00

1.570,00

1.570,00

1.570,00

1.570,00

Keuze
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Prijs
incl. BTW

afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.

38-021

38-022

38-023

38-024

38-025

38-026

38-027

38-028

Prijs per kozijn.
Screen slaapkamer 3 type E2 en E6 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Knikarmscherm terras type E2 en E3 (merk H04)
Knikarmscherm breed 4,20m1 en een uitval van 2,50m1 voorzien van
afstandbediening. Dit scherm is geschikt tot windweerstandsklasse 1 volgens
NEN-EN 13651. De maximale toelaatbare windsnelheid is 6 m/s.
Screen begane grond type E5 (merk H16)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen begane grond type E5 (merk H17)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen slaapkamer 1 type E5 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen slaapkamer 2 type E5 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen slaapkamer 2 tyoe E5 (merk H11)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Prijs per kozijn.
Screen slaapakmer 3 type E5 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een

1.570,00

4.470,00

1.640,00

1.640,00

1.570,00

1.570,00

1.570,00

1.570,00
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Prijs
incl. BTW

afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.

38-029

38-030

38-031

38-032

38-033

38-101

38-102

38-103

Screen badkamer type E5 (merk H11)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Screen slaapkamer 4 type E5 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.

1.570,00

Screen zolder type E5 (merk H13)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.

1.570,00

Prijs per kozijn.
Screen berging type E5 (merk H11)
Bovenstaande screen worden uitgevoerd in 1 deel en voorzien van een
afstandsbediening. De screens zijn geschikt tot windweerstandsklasse 2 volgens
norm NEN-EN 13561. De maximale toelaatbare windsnelheid is 10 m/s. Indien
noodzakelijk zal de bovendorpel van het houten buitenkozijn worden aangepast.
Knikarmscherm buitenruimte type E5 (merk H04)
Knikarmscherm breed 4,20m1 en een uitval van 2,50m1 voorzien van
afstandbediening. Dit scherm is geschikt tot windweerstandsklasse 1 volgens
NEN-EN 13651. De maximale toelaatbare windsnelheid is 6 m/s.
Voorbereiding screens voorgevel begane grond type E1 (merk
H01)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screens voorgevel verdieping type E1 (merk H03)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen slaapkamer 1; kozijn achtergevel type E1
(merk H06)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle

1.570,00

1.570,00

4.470,00

1.520,00

1.190,00

520,00
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kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen badkamer; kozijn achtergevel type E1
(merk H06)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen slaapkamer 2; kozijn voorgevel type E1
(merk H05)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen slaapkamer 3; kozijn voorgevel type E1
(merk H05)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding knikarmscherm terras type E1 (merk H04)
Voorbereiding knikarmscherm
Hierop kan in de toekomst het knikarmscherm op gemonteerd worden. Voor de
maatvoering van de constructieve voorzieningen en de electra wordt de positie
gehanteerd van het knikarmscherm dat standaard aangeboden wordt. Hier wordt
niet van afgeweken.
Voorbereiding screen voorgevel begane grond type E4 (merk
H01)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen slaapkamer 1; kozijn voorgevel type E4
(merk H03)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen slaapkamer 2; kozijn achtergevel type E4
(merk H06)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.

Prijs
incl. BTW
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Voorbereiding screen onbenoemde ruimte; kozijn voorgevel
type E4 (merk H05)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen slaapkamer 3; kozijn achtergevel type E4
(merk H06)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding knikarmscherm buitenruimte type E4 (merk H04)
Voorbereiding knikarmscherm
Hierop kan in de toekomst het knikarmscherm op gemonteerd worden. Voor de
maatvoering van de constructieve voorzieningen en de electra wordt de positie
gehanteerd van het knikarmscherm dat standaard aangeboden wordt. Hier wordt
niet van afgeweken.
Voorbereiding screen begane grond type E2 en E6 (merk H16)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen begane grond type E2 en E6 (merk H17)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen verdieping type E2 en E6 (merk H11)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen verdieping type E2 en E6 (merk H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
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Prijs
incl. BTW

en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.

38-118

38-119

38-120

38-121

Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen slaapkamer 1 type E2 en E6 (type H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen badkamer type E2 en E6 (type H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.

Voorbereiding screen slaapkamer 2 type E2 en E6 (merk H11)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen slaapkamer 3 type E2 en E6 (merk H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.

38-122

Voorbereiding knikarmscherm terras type E2 en E6 (merk H04)
Voorbereiding knikarmscherm
Hierop kan in de toekomst het knikarmscherm op gemonteerd worden. Voor de
maatvoering van de constructieve voorzieningen en de electra wordt de positie
gehanteerd van het knikarmscherm dat standaard aangeboden wordt. Hier wordt
niet van afgeweken.

38-123

Voorbereiding screen begane grond type E5 (merk H16)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.

510,00

510,00

510,00

510,00

1.550,00

510,00

Keuze

Aantal

Optiekeuzelijst
Pagina 12
Bouwbedrijf Wagemakers BV
Nederland
Telefoon : 0412-622423

datum
projectnummer
project
bouwnummer

Optie
38-124

38-125

38-126

38-127

38-128

38-129

38-130

:
:
:
:

Bouwbedrijf Wagemakers BV
Postbus 243, 5340 AE Oss
G
21, 5349 AT O
Telefoon: 0412-622423

11-11-2021
BBW00445
133 woningen Binnenrijk Ridderkerk bouw
DE REYER W

Omschrijving
Prijs per kozijn.
Voorbedreiding screen begane grond type E5 (merk H17)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen slaapkamer 1 type E5 (merk H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen slaapkamer 2 type E5 (merk H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding screen slaapkamer 2 type E5 (merk H11)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen slaapkamer 3 type E5 (merk H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen badkamer type E5 (merk H11)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding screen slaapkamer 4 type E5 (merk H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.

Prijs
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Voorbereiding zolder type E5 (merk H13)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Prijs per kozijn.
Voorbereiding berging type E5 (merk H11)
Voorbereiding screens
Het meenemen van bouwkundige voorzieningen. Voor een screen betreft dat elektra
en indien noodzakelijk een aangepaste bovendorpel. Kiest u er voor om niet alle
kozijnen in een ruimte te voorzien van zonwering dan kan er een verschil tussen
glasopeningen onderling ontstaan.
Voorbereiding knikarmscherm buitenruimte type E5 (merk H04)
Hierop kan in de toekomst het knikarmscherm op gemonteerd worden. Voor de
maatvoering van de constructieve voorzieningen en de electra wordt de positie
gehanteerd van het knikarmscherm dat standaard aangeboden wordt. Hier wordt
niet van afgeweken.
afbouw/stucwerk
Dichtzetten V-naden
Het dichtzetten van V-naden van de breedplaatvloeren.

Prijs
incl. BTW
510,00

510,00

1.550,00

16,00

Let op: scheurvorming t.p.v. deze V-naden is onvermijdelijk i.v.m. materiaal
verschil zullen de V-naden zichtbaar blijven.
Prijs per m1, defintieve prijs volgt na het bekend worden van de
vloerentekening.
Prijs per m1 EURO 14,50 incl. BTW.
40-002

50-001

50-002

70-001

Vervallen spuitwerk gehele woning
Het laten vervallen van het spuitwerk in de gehele woning, m.u.v. het toilet en
de badkamer, incl. de plafond reparaties. Afwerking dient in eigen beheer na
oplevering te worden uitgevoerd.

W-installatie
Vorstvrije buitenkraan
Indien technisch realiseerbaar een vorstvrije buitenkraan t.p.v. de
achtergevel. Maatvoering op tekening specificeren.
Aansluiting warm- koudwater en afvoer t.b.v. pantry in
woonkamer
Het realiseren van een warm-, koudwater aansluiting en riool t.b.v. pantry in
de woonkamer. Er zijn geen stopkranen opgenomen het leidingwerk wordt aan beide
zijde afgedopt opgeleverd een z.g.n. droge leiding.

E-installatie
Verplaatsen elektrische voorziening

-100,00

575,00

1.105,00

40,00
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Prijs
incl. BTW

Het verplaatsen van een elektrische voorziening (b.v. wandcontactdoos, loze
leiding, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, telefoon- en of
televisieaansluiting).
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste
verplaatsing aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de
standaard hoogte (300 mm).

70-002

70-003

70-004

70-007

70-008

70-009

70-010

- Verplaatsen alleen mogelijk in dezelfde ruimte.
- Opgegeven maten zijn te allen tijde circa maten.
- Kosteloos tot aan sluitingsdatum. Na sluitingsdatum, indien nog mogelijk,
EURO 125,- incl. BTW per verplaatsing.
Extra Loze leiding
Het leveren en monteren van een loze leiding van de meterkast naar de des
betreffende ruimte zoals aangegeven op de koperoptietekening. De loze leiding
wordt afgewerkt met een blindplaatje.
Extra enkele wandcontactdoos bestaande groep
Extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde op
een bestaande groep. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde
tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos aangeven. Indien u geen
hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte ( 300 mm). Opgegeven
maten zijn te allen tijde circa maten.
Extra dubbele wandcontactdoos bestaande groep
Extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde
op een bestaand groep. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde
tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos aangeven. Indien u geen
hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte ( 300 mm). Opgegeven
maten zijn te allen tijde circa maten.
Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar
Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste
positie(s) wandlichtpunt aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan
wij uit van de standaard hoogte (1.800 mm). Opgegeven maten zijn te allen tijde
circa maten.
Extra wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar
Extra wandlichtpunt op een nieuwe enkelpolige schakelaar.
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste
positie(s) wandlichtpunt en schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op
geeft gaan wij uit van de standaard hoogte (1.800 mm). Opgegeven maten zijn te
allen tijde circa maten.
Wisselschakelaar
Het leveren en monteren van een wisselschakelaar inclusief het wijzigen van de
enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde
tekening aangeven welke lichtschakelaars het betreft. Indien u geen
hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte (1.050 mm).
Opgegeven maten zijn te allen tijde circa maten.
Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde op
een aparte groep. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening
gewenste positie(s) wandcontactdoos aangeven. Indien u geen hoogte(maat)
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70-028

:
:
:
:

Bouwbedrijf Wagemakers BV
Postbus 243, 5340 AE Oss
G
21, 5349 AT O
Telefoon: 0412-622423

11-11-2021
BBW00445
133 woningen Binnenrijk Ridderkerk bouw
DE REYER W

Omschrijving
op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte (+ 300 mm). Opgegeven maten zijn
te allen tijde circa maten.
Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos
Het leveren en monteren van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de
buitenzijde (voor- en achtergevel) van de woning. Hoogte ca. 500 mm +
vloerpeil. De wandcontactdoos zal als opbouw worden uitgevoerd het bijbehorende
leidingwerk is inbouw. Graag het gewenste aantal wandcontactdozen aangeven en
de daarbij behorende maatvoering op bijgevoegde tekening. Opgegeven maten zijn
te allen tijde circa maten.
Extra buiten wandlichtpunt op bestaande schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie
wandlichtpunt aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van
de standaard hoogtes (1.800 mm). Opgegeven maten zijn te allen tijde circa maten
Extra buiten wandlichtpunt op een aparte schakelaar
Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte enkelpolige
schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening
gewenste positie wandlichtpunt en enkelpolige schakelaar aangeven. Indien u
geen hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes (1.800 /
1.050 mm). Opgegeven maten zijn te allen tijde circa maten.
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos
Het leveren en monteren van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de
buitenzijde van de woning. Hoogte ca. 1.050 mm + vloerpeil. Graag het gewenste
aantal wandcontactdozen aangeven en de daarbij behorende maatvoering op
bijgevoegde tekening. Opgegeven maten zijn te allen tijde circa maten.
Aanpassen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbel
wandcontactdoos
Het aanpassen van een enkele wandcontactdoos met randaarde naar een dubbele
wandcontactdoos met randaarde.
Bedraden loze leiding met CAI
Een loze leiding CAI bedraden en afmonteren met CAI aansluiting.
Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de
meterkast. Opgegeven maten zijn te allen tijde circa maten.
Uitbreiden van de meterkast
De standaard meterkast wordt voorzien van het benodigd aantal groepen voor uw
woning.
Het kan noodzakelijk zijn. n.a.v. uw koperskeuzes, dat de meterkast met 1 extra
hoofdschakelaar en 1 extra aardlekschakelaar wordt uitgebreid.
Deze extra kosten zullen, indien nodig, in rekening worden gebracht.

Prijs
incl. BTW

365,00

300,00

435,00

280,00

160,00

365,00
195,00
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BETALINGSVOORWAARDEN

•
•

25% bij opdracht en 75% bij gereedkomen van meer- en minderwerk.
M
.

TOELICHTING STANDAARD MEER- EN MINDERWERKLIJST

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De eerder genoemde mogelijkheden om meerwerken door ons te laten uitvoeren zijn voor u een vrije keuze. U bent dus niet verplicht
om meerwerk aan ons op te dragen.
Deze meer- en minderwerklijst heeft een vaste sluitingsdatum, deze wordt nader bepaald.
Voor de goede orde delen wij u mede dat het voor ons niet mogelijk is om na de sluitingsdatum nieuwe meer- en
minderwerkopdrachten of wijzigingen in behandeling te nemen.
Wij verzoeken u het door u gewenste meer- en minderwerk aan te kruisen en voor akkoord ondertekend te retourneren, U dient iedere
bladzijde van de standaardlijst apart te paraferen.
O
,
00-000 aan te kruisen en deze lijst ingevuld en ondertekend te retourneren.
Meer- en minderwerkopties of -lijsten die onder voorbehoud zijn ondertekend, kunnen niet in behandeling worden genomen.
Door het toevoegen en/of bijschrijven van extra wijzigingen op deze meer- en minderwerklijst, zonder overleg met Bouwbedrijf
Wagemakers BV, is deze niet meer geldig en worden de wijzigingen niet doorgevoerd.
Eventuele individuele meer- en minderwerkwensen, op- of aanmerkingen dient u op een aparte bijlage aan te geven.
N
,
.
Wellicht ten overvloede, wijzen wij u erop dat voor meer- en minderwerk altijd een schriftelijke bevestiging nodig is. Controleer
zorgvuldig of al uw wensen correct zijn opgenomen. Wij vragen u om het overzicht binnen enkele dagen gecontroleerd en voor
akkoord ondertekend aan ons te retourneren. U ontvangt vervolgens een opdrachtbevestiging voor het meer- en minderwerk, die in
uw woningdossier wordt geplaatst.
W
,
(
)
de opdracht tot uitvoering verstrekt. Hierdoor is het niet mogelijk om eenmaal ingezonden lijsten te herzien.
Indien er tegenstrijdigheden voorkomen tussen meer- en minderwerklijsten en algemene kopers informatie en technische
omschrijving, dan prevaleert laatstgenoemde.

LATE KOPERS
Indien u een woning koopt na de sluitingsdatum van de standaard meer- en minderwerklijst, verzoeken wij u de complete meer- en
minderwerklijst samen met het ondertekenen van de voorovereenkomst bij de makelaar af te geven.
De door u aangekruiste optie(s) wordt dan beoordeeld op hun uitvoerbaarheid kijkend naar de vorderingen op de bouw. Indien de wijziging
nog mogelijk blijkt te zijn zullen de kostenconsequenties bepaald worden. Het kan zijn dat het uitvoeren van een optie op dat moment in de
bouw extra werk met zich meebrengt. Ook kan het zijn dat een optie niet meer mogelijk is. Deze beslissing wordt genomen door het
projectteam van Bouwbedrijf Wagemakers BV.
ALGEMEEN

•
•
•

•

•
•
•
•

Op het meer en minderwerk zijn de algemene voorwaarden van Bouwbedrijf Wagemakers BV van toepassing. Deze kunt u terug
vinden op het kopers portaal volgjewoning.nl.
Bovenstaande meer- en minderwerken en individuele meer- en minderwerken zijn onder voorbehoud goedkeuring van de architect, de
gemeente (bouwtoezicht) en Nutsbedrijven.
Bij het (ver)plaatsen van bouwkundige en/of installatietechnische componenten kan het gebruik van de ruimte waarin deze
.B
(
)
,
wasmachines in bergingen worden geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om de indeling van de technische ruimte in overleg met
de installateur te bepalen. Koper heeft hier geen inspraak in.
Door de keuze van ruimte vergrotende opties of opties die voor extra daglichttoetreding zorgen kan de EPC van de woning nadelig
B
.T
Bouwbesluit voldoet. Dit is geheel voor risico van de koper. Indien mocht blijken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn om de woning
aan het Bouwbesluit of de wettelijke EPC-norm te laten voldoen dan zijn de kosten hiervoor voor rekening van de koper.
Al naar gelang de aard en de omvang van de uit te voeren aanpassingen kan de bouwtijd zoals vermeld in de
koop-/aannemingsovereenkomst worden verlengd met een nader aantal te bepalen werkdagen. U dient rekening te houden met een
bouwtijdverlenging van 1 werkbare dag per € 1.000,00 meerwerk die in opdracht wordt gegeven.
Bouwbedrijf Wagemakers BV is enkel en alleen financieel verantwoordelijk voor gevolg schade ter hoogte van het opgedragen
meerwerk /minderwerk. Indien door omstandigheden de herstelwerkzaamheden niet meer kunnen worden uitgevoerd in een latere
fase, kan alleen restitutie aangevraagd worden ter hoogte van het opgedragen meerwerk.
Het is mogelijk dat er kleine kleurverschillen zijn tussen de getoonde en aangebrachte wand- en vloertegels, sanitair, keukens,
keukenbladen en overige materialen. Reclamatie omtrent tintverschillen worden niet in behandeling genomen.
Alle maten zijn circa maten en kunnen in werkelijkheid afwijken.
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Aldus opgedragen en ondertekend:
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:...............
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:...............

Handtekening
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