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Datum 9 november 2017

Project data: Bouwnummer MA02
Venray, 16 woningen type MA aan den Heuvel Telefoon  0478554455
Leeuwenbrug 117a
7411 TH DEVENTER

Optie Omschrijving Aantal Prijs Totaal

Voor start bouw

02 Het uitbreiden van de woning met een aanbouw aan de achterzijde Opdracht 1,00 13.885,00 13.885,00
Leveren en aanbrengen van een uitbouw van de woonkamer met 2,40 meter aan de

achterzijde van de woning conform de optietekening.

De uitvoering en afwerking van de uitbouw is conform afwerking woning. Zie

technische omschrijving.

Installaties worden aangepast aan de grote van de ruimte.

Deze meerprijs is exclusief het eventueel wijzigen van het standaard raam en de

deur in de achtergevel.

03 Minderprijs uitbouw woonkamer bij keuze 02 van de buren Opdracht 2,00 -750,00 -1.500,00
Minderprijs op de optie uitbouw woonkamer indien de aangrenzende buren ook voor

deze optie 02 kiezen.

De woningscheidende wanden worden doorgetrokken op de erfgrens.

05 Badkamer verplaatsen naar de achterzijde van de woning. Opdracht 1,00 989,00 989,00
Het verplaatsen van de standaard badkamer naar de achterzijde van de woning

volgens tekeningnr. VT-02 d.d. 11-05-2016.

De installaties worden aangepast aan de nieuwe situatie.

L01 Het leveren en aanbrengen van een schrobput Opdracht 1,00 390,00 390,00
Leveren en aanbrengen van een schrobputje buiten onder de gevelkraan buiten.

Het schrobputje wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en mag

niet worden gebruikt als afwateringspunt voor het buitenterras.

Plaats: achtergevel van buitenuit gezien links.

L02 Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan tegen de achtergevel Opdracht 1,00 390,00 390,00
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan aan de achtergevel, met een

stop/aftapkraan in het keukenkastje / meterkast.

Plaats: achtergevel van buitenuit gezien links.
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E20 Wijzigen E-installatie Aangeboden 1,00 0,00 0,00
Wijzigen elektra conform offerte Elektro van Goch d.d. ....

Totaalbedrag incl. BTW 14.154,00

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW

De gekozen meer- en minderwerkopties maken deel uit van de aannemingsovereenkomst. Handmatige wijzigingen, doorhalingen en/of aanvullingen 
in de optielijst maken de lijst ongeldig. Indien u meer- en/of minderwerk wenst die niet in de lijst is opgenomen, dan kunt u deze schriftelijk en vóór de 
sluitingsdatum bij de kopersbegeleider aanvragen.

Plaats en datum:_________________________________________________________             

Handtekening voor akkoord *. Koper 1:  _________________________________________           Koper 2:  _________________________________________

*) indien de aannemingsovereenkomst op naam van meerdere personen staat, dienen alle personen dit formulier te ondertekenen.
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