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Ruwbouw - Ruwbouw - Gevel /Buitenkozijn.

015 Dubbele deuren met zijlichten in achtergevel (alle types) €3,400.00 01-03-2019 1 € 3,400.00

 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. 23-10-2018.;

Ruwbouw - Ruwbouw - Indeling

027 Vergroten badkamer 1e verdieping met 350mm (type C/D1/D1(sp)) €810.00 01-03-2019 1 € 810.00

 De badkamer wordt met ca. 350mm vergroot inclusief de hiervoor benodigde extra standaard wand- en vloerafwerking en aanpassen van de installaties; de indeling en
het sanitair blijft gelijk en kan gewijzigd worden bij de projectleverancier/ showroom; zie optie 11 in de optieboekjes type C/D1 d.d. 23-10-2018.;

Ruwbouw - Ruwbouw - Dak

055B Onderzijde kap afwerken met wit gelakte dakplaat (type D1/D1 (sp)/D2/D2(sp) / H) €1,795.00 01-03-2019 1 € 1,795.00

 De onderzijde van de dakelementen en de beplating op de knieschotten uitvoeren met een wit gelakte plaat. Ter plaatsen van de aansluitingen met wanden, plaatnaden
en tussen de elementen worden houten geschilderde plinten aangebracht. Wanneer gekozen wordt voor deze optie dan zal een optionele dakkapel aan de binnenzijde
wit i.p.v. bruin worden afgewerkt. ;

Inbouw - Inbouw - Elektrische Instal.

072 Extra dubbele wandcontactdoos €136.00 29-03-2019 2 € 272.00

 Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op bestaande groep;

 1x woonkamer, 1x slaapkamer 2;

081 Het schakelmateriaal uitvoeren in Busch-Jaeger Balance SI Ral 9010 €189.00 01-03-2019 1 € 189.00

 Het schakelmateriaal in de gehele woning uitvoeren in Busch Jaeger Balance i.p.v. het standaard schakelmateriaal Busch-Jaeger Reflex SI. Kleur glanzend zuiver wit
RAL9010. Aandachtspunt; bij keuze voor deze optie wordt al het schakelmateriaal in uw woning aangepast, met uitzonderingvan de trapkast, de buitenberging en de
wisselschakelaar op de trapboom/-hek op de tweede verdieping.;

082 Extra loze leiding vanuit de meterkast €83.00 29-03-2019 4 € 332.00

 Het aanbrengen van een 19mm loze leiding; t.b.v. TV/radio, telefoon, audio, etc; eindigend in een inbouwdoos;

 1x woonkamer, 1x slaapkamer 1, 2x slaapkamer 2;

Inbouw - Inbouw - Gecombineerde Instal

123B Buitenkraan voorgevel €409.00 29-03-2019 1 € 409.00

 Buitenkraan wordt uitgevoerd met een gevelkom, hoogte ca. 600mm+vloerniveau; voorzien van een afsluitmogelijkheid (stopkraan met aftap) in de meterkast, zodat u de
kraan in de winterperiode kunt afsluiten; mogelijkheid op bevriezing is voor rekening van de koper.;
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Inbouw - Inbouw - Binnenkozijnen

145 Binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht €79.00 29-03-2019 6 € 474.00

 Het laten vervallen van het bovenlicht van een binnendeurkozijn; de binnenwand wordt boven het binnendeurkozijn doorgezet. Indien u een deur met glas kiest via de
deurtool, adviseren wij om het bovenlicht te laten vervallen uit esthetisch oogpunt. Denk ook aan de uniformiteit van de kozijnen op een verdieping. ;

 1x woonkamer, 1x toilet, 3x slaapkamers, 1x badkamer;

Afbouw - Afbouw - Tuin

151 Straatzand achter de woning, ca. 18 m2 (alle types) €273.00 24-04-2019 1 € 273.00

 Het leveren en aanbrengen van een laag (ca. 250mm) straatzand (niet afgetrild) in plaats van de reeds aanwezige grond, deze wordt afgevoerd; ter breedte van de gehele
achtergevel; over een diepte van ca. 3 meter vanaf de achtergevel gerekend.;

Totaal: 18 € 7,954.00

Opdrachtbevestiging

Projectnr: 11016

Omschrijving: Fase 2 - 35 won Huissens Hoogh te Huissen

Bouwnummer: 637

Documentdatum: 22-05-2019

Kopers: A. Hulshoff en R. Gerritsen

Aantal opties: 18

Opdrachtbevestiging

Project: 11016
Bouwnummer: 637



Voorwaarden en bepalingen

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de Woningborg voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

Datum Ondertekenen Handtekening

{{Signer1}}

A. Hulshoff

Handtekening

{{Signer2}}

R. Gerritsen
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