
Optie Omschrijving Prijs p/st Orderdatum Aantal Totaal

Ruwbouw - Uitbouwen

002E Uitbouw achtergevel 1200mm (type G1/G1(s) /H /H(s)) €11,900.00 11-11-2019 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 G1/H d.d. 10-04-2019.
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;

Ruwbouw - Gevel /Buitenkozijn.

015 Dubbele deuren met zijlichten in achtergevel (alle types) €3,570.00 11-11-2019 1 € 3,570.00

01.11.00 In plaats van de standaard achtergevel indeling wordt de achterpui op de begane grond uitgevoerd met twee openslaande tuindeuren met zijlichten; voor de
zijlichten worden staande convectoren (verwarmingselementen) geplaatst; incl. benodigde ventilatieroosters; incl. aanpassingen elektrische- en
verwarmingsinstallaties; zie optie 3 in de optieboekjes d.d. 10-04-2019.;

Totaal: 2 € 15,470.00

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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