
Optie Omschrijving
Prijs
p/st Orderdatum Aantal Totaal

Optie Opgenomen In (K)Ao
Gevelwijzigingen

0-A-0-02 Geen gevelwijzigingen €0,00 01-09-2022 1 € 0,00

0-A-0-11 Geen gebruik van de opties beginnend met de cijfers 0 en 1 €0,00 01-09-2022 1 € 0,00

Ruwbouw
Keuken

2-D-0-10 Standaard keukenaansluitpunten €0,00 01-09-2022 1 € 0,00

  Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder 
het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht.

Ruwbouw
Badkamer En Toilet

2-E-0-10 Standaard sanitair in badkamer en toilet (gelijk aan pakket Royaal) €0,00 01-09-2022 1 € 0,00

  De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de 
verkooptekening.

Ruwbouw
Trappen

2-G-0-22 Standaard vurenhouten trap(pen) €0,00 01-09-2022 1 € 0,00

  Leveren en aanbrengen van de standaard witte vurenhouten trap(pen).  De boom en spil zijn dekkend geschilderd en de treden staat in de 
grondverf.

Ruwbouw
Elektra

2-H-0-16 Extra dubbele wandcontactdoos €167,00 01-09-2022 1 € 167,00

  Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.  - …

2-H-0-44 Extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar €255,00 01-09-2022 2 € 510,00

  Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos 
(Ø 70mm). Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.  - …

Ruwbouw
Techniek

2-I-0-50 Verhogen warmwatertapcapaciteit van CW 4 naar CW5 €275,00 01-09-2022 1 € 275,00

  Het verhogen van de warm watertapcapaciteit van CW4 naar CW5. In de meterkast wordt een andere warmtewisselaar geplaatst die meer 
doorstroming heeft voor warm tapwater.

Ruwbouw
Verwarming

2-J-0-38 Extra bedrade pulsschakelaar voor de WTW €250,00 01-09-2022 1 € 250,00
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  Er wordt een extra bedrade aansluiting aangebracht in de badkamer. Deze aansluiting wordt afgemonteerd met een pulsschakelaar ten 
behoeve van de bediening van de WTW. 

Ruwbouw
Buiten

2-K-0-44 Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel €743,00 01-09-2022 1 € 743,00

  Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije 
buitenkraan desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht.

Totaal: 11 € 1.945,00

Voorwaarden en bepalingen
Algemene voorwaarden
Op de standaard koperskeuzelijst zijn de SKB 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 staande voorwaarden.
Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer‐ en minderwerk regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden.
Aannemer kan het meer‐ en minderwerk eenzijdig annuleren.
Al de meer‐ en minderwerkoffertes dienen ‐ tenzij anders vermeld ‐ binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende
offertes worden niet in behandeling genomen. Indien 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 accoordering van deze voorwaarden in.

Datum Ondertekenen Handtekening

{{Signer1}}

Handtekening

{{Signer2}}
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