
Optie Omschrijving Prijs p/st Orderdatum Aantal Totaal

Ruwbouw - Ruwbouw - Uitbouwen

002C Uitbouw achtergevel 1200mm (type D1 / D1(sp) / D2 / D2(sp)) €11,900.00 16-05-2019 1 € 11,900.00

01.10.00 De woning wordt op de begane grond aan de achterzijde 1200 mm uitgebouwd; de elektrische installaties en warmtecapaciteit worden aangepast; de uitbouw is
volledig geïsoleerd; binnenafwerking van de uitbouw is gelijk aan de aansluitende ruimte in de woning. Zie optie 1 in de optieboekjes type D1/D1(sp)/D2/D2(sp) d.d.
23-10-2018. Indien u geen uitbouw kiest maar de naastgelegen woning wel wordt uitgebouwd dan komt deze uitbouw ter plaatse van de erfgrens een gedeelte op uw
kavel te staan; dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning. Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van goedkeuring door
de Gemeente. ;

Inbouw - Inbouw - Gecombineerde Instal

126 Casco opleveren toiletruimte begane grond (alle types) €-700.00 25-09-2019 1 € -700.00

02.36.00 Sanitair, wand- en vloerafwerking, inbouwreservoir toilet en voorzetwand en dorpel vervallen; leidingwerk TECE wordt op de standaard posities afgedopt met 1/2"
draad verbinding; elektra wordt op de standaard posities afgemonteerd; woningborg Beperkte Garantie- en waarborgregeling van toepassing (zie info in Kopersmap).;

127B Casco opleveren badkamer 1e verdieping (type A / C / D1 /D1(sp)/ D2 / D2(sp)) €-2,300.00 25-09-2019 1 € -2,300.00

02.36.00 Sanitair, wand- en vloerafwerking, inbouwreservoir toilet, dekvloer en dorpel vervallen; ook zal de vloerverwarming komen te vervallen; leidingsleuven in de vloer
worden tot de helft van de sleufdiepte afgestort; leidingkoker blijft open in de badkamer en wanden t.b.v. leidingkoker worden niet geleverd; leidingwerk TECE wordt
op de standaard posities afgedopt met 1/2" draad verbinding; elektra en radiator worden op de standaard posities afgemonteerd; op het vervallen onderdeel is de
beperkte Garantie- en waarborgregeling van Woningborg van toepassing (Kopersinformatiefolder "vloerafwerking badruimte" EN "afwerkvloeren"). Aangezien de
dekvloer vervalt voldoet de badkamer niet aan de luchtdichtheid van de woning, risico voor de koper. ;

Inbouw - Inbouw - Keuken

132B Vervallen keuken (type C / D1 /D1(sp) / D2/ D2(sp)) €-2,815.00 25-09-2019 1 € -2,815.00

02.40.00 De gehele keuken komt te vervallen en zal aangeschaft worden bij een andere leverancier(derden); op het vervallen onderdeel is de Woningborg Beperkte Garantie-
en Waarborgregeling van toepassing; zie tevens de procedure koperskeuzelijst. ;

Totaal: 4 € 6,085.00

Totaal in KAO: 0  
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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 BTW.
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.
Al het 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 wij 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 accordering van deze voorwaarden in.

Datum Ondertekenen Handtekening

{{Signer1}}
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{{Signer2}}
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