
Loobeek B.V.
Leeuwenbrug 111
7411 TH DEVENTER Inschrijfnr. KVK 14103022

Btw-nummer NL819556415B01
SWIFT-code ABNANL2A
IBAN NL89ABNA0553180258

Datum 28 februari 2019

Project data: Bouwnummer PA07
Venray, 8 patiowoningen Bulkens Telefoon  0478554455
Leeuwenbrug 117a
7411 TH DEVENTER

Optie Omschrijving Aantal Prijs Totaal

Voor start bouw

B006 Vervallen tussenwandje Opdracht 1,00 -125,00 -125,00
Het laten vervallen van het wandje tussen woonkamer en keuken.
NB: Het wandje om de leidingkoker komt niet te vervallen en blijft gehandhaafd.

L002 Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan Opdracht 1,00 390,00 390,00
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan op de patio.
De kraan is voorzien met een stop/aftapkraan in het keukenkastje / meterkast.
Plaats: Vanaf de achterzijde woning gezien, linksachter in de hoek tegen de
muur.

L003 Schrobputje in de patio Opdracht 1,00 390,00 390,00
Leveren en aanbrengen van een schrobputje in de patio, positie conform tekening.
Het schrobputje wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en mag niet worden
gebruikt als afwateringspunt voor het buitenterras.
Dit dient conform de verkoopovereenkomst te worden geinfiltreerd in de bodem. 

Ruwbouw

E004 Extra wandcontactdoos op separate groep Opdracht 1,00 360,00 360,00
Leveren en aanbrengen van een extra wandcontactdoos met randaarde enkel op een
aparte groep incl. buisleiding. Excl. eventuele uitbreiding van de meterkast
met een aardlekschakelaar.
Plaats:
- Naast aansluitpunt wasmachine in de berging.

E012 Perilex aansluiting 3 fase Opdracht 1,00 619,00 619,00
Leveren en aanbrengen van een wandcontactdoos perilex 3 fasen tbv een
electrisch of inductie kookplaat (7000W), gebruikmakend van de bestaande loze
leiding.
De meterkast wordt uitgevoerd in 3 fasen (3x25Amp.) en 3 fasen wordt
aangevraagd bij de netwerkbeheerder.
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S001 Standaard sanitair Opdracht 1,00 0,00 0,00
Standaard sanitair en opstelling volgens de technische omschrijving.

Afbouw

T001 Tegelwerk conform offerte Rongen Opdracht 1,00 0,00 0,00
Tegelwerk standaard conform offerte Rongen.
Wandtegel wit glans
Vloertegel antraciet/zwart
Datum: 19-02-2019

Totaalbedrag incl. BTW 1.634,00

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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