
Optie Omschrijving Prijs p/st Orderdatum Aantal Totaal

002D Uitbouw achtergevel 1200mm (type E / E2 / F / F2 / J)
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 E / E2 / d.d. 15-06-2018. 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

€11,100.00 14-02-2019 1 € 11,100.00

010 Geïsoleerde berging (type E / E2)
De halfsteens berging uitvoeren met spouwmuur en isolatie; het dak wordt
uitgevoerd in kanaalplaten welke worden voorzien van isolatie en dakbedekking, het
plafond wordt voorzien van spuitwerk; de binnenspouwbladen worden gerealiseerd
van prefab beton, de binnenzijde blijft onafgewerkt; de kruipruimte van de berging is
niet middels een kruipluik bereikbaar. . In plaats van de kanteldeur wordt de berging
uitgevoerd met dubbele stalen geïsoleerde deuren (optie 5a), het bedrag van deze
optie berging isoleren is incl. optie 5a; de cilinder is gelijksluitend met de woning; het
hang- en sluitwerk voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2; loopdeur aan
woningzijde; het realiseren van een doorgang vanuit de woning is hierbij niet
inbegrepen; zie optie 5 / 5a / 5b in het optieboekje type E / E2 d.d. 15-06-2018. .
bouwnr 616 / 617> de geïsoleerde berging heeft een afmeting van 2860mm x
5598mm binnenwerks wanneer de naastgelegen berging ook geïsoleerd wordt.
bouwnr 616 / 617> de geïsoleerde berging heeft een afmeting van 2675mm x
5598mm binnenwerks wanneer de naastgelegen berging ongeïsoleerd blijft. bouwnr
635 > de geïsoleerde berging heeft een afmeting van 2635mm x 5598mm
binnenwerks.

€9,250.00 14-02-2019 1 € 9,250.00

010C Deur tussen woning uitbouw 1,2m/2,4 m naar geïsoleerde berging (type
D1/D1(sp)/E1/E1(sp))
Het realiseren van een doorgang middels houten deurkozijn met dichte vlakke deur
(afm. ca. 930x2315mm, kozijn zonder bovenlicht) tussen woongedeelte en de
berging, de deur(kozijn) wordt voorzien van een driepuntsluiting, buitendeurbeslag,
gelijksluitend cilinderslot, kierafdichting en een dorpel; het kozijn, kantstroken en de
deur worden afgeschilderd; inclusief 1 extra lichtschakelaar nabij doorgangsdeur in
de berging; de deur draait de berging in met de scharnieren aan de achtergevelzijde.
De maat vanaf binnenzijde achtergevel (betonpenant 15 cm en kozijnbreedte 105
cm) tot en met het deurkozijn is max. 1200 mm. Graag hiermee rekening houden met
het uitzoeken van de keuken. Optie alleen in combinatie met uitbouw 1,2 of 2,4
meter voor type E1. Voor type D1 mogelijk met en zonder uitbouw. Zie optie 6/6a type
E1 en 6/6a/6b type D1 in het optieboekje geschakelde berging d.d.23-10-2018.

€1,950.00 14-02-2019 1 € 1,950.00

015 Dubbele deuren met zijlichten in achtergevel (alle types)
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 5 (type G3), optie 7 (type E / E2) en optie 3 in de overige optieboekjes d.d. 15-
06-2018.

€3,400.00 14-02-2019 1 € 3,400.00

028 Vergroten badkamer 1e verdieping met 500mm (type E / E2)
De badkamer wordt met ca. 500mm 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;
optie is exclusief bad; zie optie 11 in de optieboekjes type E / E2 d.d. 15-06-2018.

€915.00 14-02-2019 1 € 915.00
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098 Extra plafond lichtpunt, incl. schakelaar
Het aanbrengen van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar; de opgegeven positie
van het plafondlichtpunt kan tot 25cm afwijken i.v.m. de constructieve mogelijkheden
in de vloer/plafond; optie plafondlichtpunr niet mogelijk in hellende dakconstructie.

€159.00 14-02-2019 1 € 159.00

101 Verplaatsen elektrapunt horizontaal
Het horizontaal verplaatsen van een elektrisch punt in de wand bijv.
wandcontactdoos, wandlichtpunt, loze leiding, schakelaar; positie in overleg met de
kopersbegeleider

€39.00 14-02-2019 1 € 39.00

102 Verplaatsen plafond lichtpunt
Het verplaatsen van het reeds aanwezige plafond lichtpunt naar een door u gewenste
positie; positie in overleg met de kopersbegeleider. Het betreft circa maatvoering
aangezien de exacte positie afhankelijk is van de vloerconstructie; het kan dan ook
zijn dat de positie tot ca. 20 cm afwijkt.

€85.00 14-02-2019 1 € 85.00

116C Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond (type E / E2)
Het aanbrengen van de vloerverwarmingsinstallatie in de woonkamer, keuken en
hal/entree; verwarmingselementen in de woonkamer en keukenruimte vervallen,
tevens vervalt de radiator in de entree; • 2-zoneregeling met thermostaat in de
woonkamer (regelt de begane grond) en een mobiele (draadloze) thermostaat voor
de verdieping (beide thermostaten kunnen rechtstreeks warmte vragen bij de cv-ketel
voor de betreffende verdieping); met de draadloze thermostaat (zodat u zelf het
referentievertrek kunt kiezen) kan de verwarming op de verdieping geregeld worden;
• De beste positie voor het plaatsen van de mobiele thermostaat is tegen de
binnenwand (niet in de vensterbank); • De temperatuur op de thermostaat in de
woonkamer dient zo constant mogelijk gehouden te worden in verband met de
opwarmtijd; • Op de radiatoren in de overige ruimtes worden handbediende
radiatorkranen geplaatst in verband met de mobiele thermostaat (thermostatische
radiatorkranen kunnen dan ook niet optioneel worden gekozen); • Deze
vloerverwarming wordt aangestuurd door de thermostaat in de woonkamer. Deze
vloerverwarming alsmede de radiatoren (standaard afmeting) op de verdiepingen
worden gevoed vanuit het laag temperatuurcircuit (LTV). De mobiele thermostaat op
de verdieping slaat aan indien de referentieruimte niet op de gewenste temperatuur
komt en voorziet de radiatoren op de verdieping van hoogtemperatuur (HTV). Tevens
wordt op dat moment de vloerverwarming afgesloten voor hoogtemperatuur tot dat
de thermostaat op de begane grond weer warmte gaat vragen; • De vloer is alleen
warm indien de thermostaat warmte vraagt; • Overige installatie leidingwerk op de
begane grond wordt, daar waar mogelijk, langs de wanden gelegd; de
vloerverwarmingsverdeler wordt zo ver mogelijk onder de trap geplaatst en afgewerkt
met een Jaga Tempo afdekkap, kleur RAL 9010; • Bij oplevering is het
opstookprotocol voor de dekvloer afgehandeld; • Voor een goede warmteafgifte
adviseren wij een geschikte vloerbekleding als bijvoorbeeld tegels of pvc (maximale
weerstandswaarde afwerkvloer van 0,14 W/mK). Stel met uw vloerleverancier de
verwerkingstemperatuur af ten tijde van het leggen van de afwerkvloer;

€2,700.00 14-02-2019 1 € 2,700.00

121 Correctieregel keuze vloerverwarming begane grond + dubbele deuren /of schuifpui
Wanneer gekozen is voor de optie vloerverwarming op de begane grond in
combinatie met de pui met dubbele deuren (of de schuifpui) dan is deze correctie
optieregel van toepassing. De staande convectoren (verwarmingselementen) voor
het glas zijn niet meer van toepassing en daarom wordt hiervoor een minderprijs
opgegeven.

€-250.00 14-02-2019 1 € -250.00
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123 Buitenkraan achtergevel
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.

€409.00 14-02-2019 1 € 409.00

Totaal: € 29,757.00
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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}}

Handtekening

{{Signer2}}
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