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Project: 18 woningen "Bastide cluster 17" te Meteren Bouwnr. 09

Bevestigingsdatum: 17-11-2022

BEVESTIGING

Code Omschrijving Aantal Totaal

1.1 OPTIES RUWBOUW
B21a Dakvenster groot:

Het realiseren van een groot dak tuimelraam (94x118cm) plaats in overleg met de 
kopers-begeleider. Kleur wit. Inclusief bouwkundige aanpassing benodigd te 
voldoen aan BENG berekening. Plaats conform optietekeningen. Mogelijke 
afwijkingen hierop worden beoordeeld door de kopersbegeleider. De exacte plaats 
wordt bepaald door de aannemer.
- 1 x voorgevel

1 st 1.395,00

D5 Het laten vervallen van een bovenlicht in het kozijn:
Het aanpassen van het standaard binnendeurkozijn MET bovenlicht naar een 
binnendeurkozijn ZONDER bovenlicht. De binnendeur en het beslag blijft 
ongewijzigd. De sparing tussen bovenzijde van het aangepaste kozijn en het 
plafond wordt dichtgezet middels een ytongpaneel (materiaal gelijk aan de niet 
dragende binnenwand waarin het kozijn zich bevindt). Wij geven geen garantie op 
eventuele scheurvorming op de overgang van de binnenwand en het ytongpaneel.
- 3 x begane grond

3 st 450,00

OPTIES RUWBOUW 1.845,00

2.1 OPTIES INSTALLATIES
W1 Vorstvrije buitenkraan:

Het aanbrengen en realiseren van een vorstvrije buitenkraan aan de voor- of de 
achtergevel. Op een hoogte van ca 650mm. Het tappunt is sleutel bediend. 
- 1 x achtergevel

1 st 445,00

E2 Extra dubbele wandcontactdoos:
Het realiseren van een dubbele wandcontactdoos.
- 1 x woonkamer
- 1 x zolder

2 st 330,00

E12 Loze leiding:
Het aanbrengen van een loze leiding 3/4 19mm vanaf de meterkast naar een aan 
te geven punt in de woning, of tussen twee aan te geven punten. Een loze leiding 
van twee punten naar keuze wordt met twee dezelfde aanduidingsletters 
aangegeven. Een loze leiding naar de meterkast wordt zonder aanduidingsletter 
aangegeven.

- 1 x achter keukenopstelling
- 1 x slaapkamer 2
- 1 x slaapkamer 3
- 1 x zolder

4 st 450,00

OPTIES INSTALLATIES 1.225,00

Eindtotaal meer- en minderwerk  incl. BTW € 3.070,00


