
Optie Omschrijving Prijs p/st Orderdatum Aantal Totaal

Cascowijzigingen
Indelingswijziging

1-040-2-000 Kosten extra tekenwerk ruwbouw na sluitingsdatum €500,00 1 € 500,00

Ruwbouw
Elektra

2-090-1-004 Extra loze leiding €165,00 1 € 165,00

  Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (starre buis) vanaf de meterkast naar een door de koper op te geven positie. De loze leiding 
heeft een diameter van 19 mm en is voorzien van een controledraad. De loze leiding wordt afgemonteerd op hoogte conform technische 
omschrijving, met een inbouwdoos en blindplaat op de wand. Positie en maatafwijkingen onder voorbehoud technische uitvoering.

  1 x tpv keukeneiland, conform tekeningen. 

Ruwbouw
Loodgieter

2-100-2-100 Afgedopt water en afvoer (warm en koud water) tpv het keukeneiland €357,00 1 € 357,00

  In de zone van het keukeneiland worden extra (loze) toe- en afvoerleidingen aangebracht t.b.v. riool en koud en warm water. In verband met 
legionella gevaar zal er rondom deze leidingen een leidingvrije zone worden toegepast van ca. 30cm. In deze zone zal dus ook geen 
vloerverwarming worden aangelegd. Het leidingwerk wordt tweezijdig afgedopt, de installateur bepaald de exacte uitvoering. Na oplevering kan 
koper bepalen gebruik te maken van dit leidingwerk of niet. Koper dient in eigen beheer het leidingwerk na oplevering aan te laten sluiten door 
een erkend installateur. Positie conform tekening.

Afbouw
Keuken

3-060-1-000 Standaard aansluitpunten keuken conform 0-tekening €0,00 1 € 0,00

  Het aanbrengen van de standaard keukeninstallatiepunten op de standaard posities conform keukendocumentatie Bulthaup.

Afbouw
Sanitair

3-070-1-002 Standaard uitvoering sanitair en tegelwerk toilet €0,00 1 € 0,00

  Het sanitair en tegelwerk in het toilet uitvoeren conform verkooptekening, 0-tekening en technische omschrijving.

  Keuze standaard tegelwerk:
Wandtegel: 27510 glans wit 30 x 60 cm
Vloertegel: 1105V dark grey 60 x 60 cm

3-070-1-004 Standaard uitvoering sanitair en tegelwerk badkamer €0,00 1 € 0,00

  Het sanitair en tegelwerk in de badkamer uitvoeren conform verkooptekening, 0-tekening en technische omschrijving.

  Keuze standaard tegelwerk:
Wandtegel: 27510 glans wit 30 x 60 cm
Vloertegel: 1105V dark grey 60 x 60 cm

Totaal: 6 € 1.022,00
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Voorwaarden en bepalingen
Algemene voorwaarden
Op de standaard koperskeuzelijst zijn de Woningborg voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

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 opgenomen voorwaarden.
Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via onze woonadviseur. Meer‐ en minderwerk regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden.
De aannemer kan het meer‐ en minderwerk eenzijdig annuleren.
Alle meer‐ en minderwerkoffertes dienen ‐ tenzij anders vermeld ‐ binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende
offertes worden niet in behandeling genomen. Indien de aannemer de offerte niet retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in
de woning wilt laten doorvoeren.
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.

Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ en / of minderwerken houdt
automatisch in dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Datum Ondertekenen Handtekening

{{Signer1}}

Handtekening

{{Signer2}}
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