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Voor start bouw

B02 Het uitbreiden van de woning met een aanbouw 2400 mm aan de 
achterzijde rijwoning (Type A)

Opdracht 1,00 14.850,00 14.850,00

Het uitbreiden van de woning met een aanbouw van 2,40 meter over de gehele
achterzijde van de woning.
Afwerking van de buitengevel, vloer, wand en plafond conform basis afwerking
woning, zoals beschreven in de technische omschrijving.
De kozijnindeling blijft ongewijzigd. De installaties worden aangepast aan de
uitbreiding. Het elektra wordt uitgebreid met een plafondlichtpunt met
schakelaar en 2 dubbele wandcontactdozen.
NB. Voor deze optie is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Indien deze
uitbreiding in de bouwfase wordt meegenomen zullen wij deze voor u verzorgen.
NB. Indien u kiest om de woning uit te breiden met een aanbouw zal de
installatie van de woning meer stroom gaan verbruiken.
NB. Met deze optie voldoet de woning niet meer aan EPC 0,0, echter voldoet deze
wel aan het bouwbesluit.

B17 Raam en deur aan achterzijde woning wijzigen in dubbele tuindeur met 
zijlichten

Opdracht 1,00 2.250,00 2.250,00

Het bestaande raam- en deurkozijn wordt vervangen door twee openslaande
tuideuren met zijlichten.
De loopdeur van binnenuit gezien rechts.

B28 Zolderdak binnenzijde afwerken met een witte onderzijde ipv bruin Opdracht 1,00 575,00 575,00
Het dak aan de binnenzijde wit afwerken in plaats van de standaard bruine
afwerking.

B32 Het leveren en inwerken van een mantelbuis (6-12 mtr) Opdracht 1,00 537,00 537,00
Het aanbrengen van een mantelbuis (diameter ca. 75mm) vanaf de meterkast tot
circa 20 cm uit de achtergevel van de woning.
De mantelbuizen aan 2 zijden afdoppen.
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L01 Buitenkraan Opdracht 1,00 560,00 560,00
De buitenkraan komt op een gevelkom op circa 600mm boven peil.
Plaats: Onder buitenlamp

Ruwbouw

B51 Binnenkozijn uitvoeren zonder bovenlicht Opdracht 8,00 215,00 1.720,00
De wanden boven de binnendeurkozijnen dichtzetten met cellenbetonelementen.
Afwerking conform overige binnenwanden.
NB: Hierbij kunnen haarscheurtjes ontstaan tussen de hoeken van het kozijn en
het plafond welke NIET onder de garantie vallen
Plaats:

E01 Het verplaatsen van een aansluitpunt Opdracht 1,00 40,00 40,00
Het verplaatsen van een aansluitpunt voor wandcontactdoos, schakelaar,
lichtpunt of loze leiding.
Plaats: woonkamer

Totaalbedrag incl. BTW 20.532,00

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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