STANDAARD MEER-/MINDERWERKLIJST
Datum:
Project:

16-3-2017
Hof van Spui Rhoon

Optie:

Omschrijving:

Aantal:

Prijs incl. Sluitings21% BTW datum:

00

□ Optie 00
Geen opties
Deze optie aankruisen indien u geen gebruik wenst te maken
van de aangeboden opties.

€ 0,00

000

□ Optie 000
Persoonlijke wensen
Opties welke hieronder niet vermeld worden, kunnen in een
persoonlijk gesprek behandeld worden.
Wijzigingen in de gevel zijn, behoudens de in de lijst
opgenomen opties, niet mogelijk.
Wij zullen hiervoor een passende offerte maken.

Prijs op
aanvraag

0000

□ Optie 0000
Casco opleveren toilet.
Deze optie alleen opgeven indien u geen sanitair en tegelwerk
betrekt bij de door ons opgegeven showroom.
In de toiletruimte (2x) vervalt het standaard sanitair en tegelwerk.
Het standaard electra en de punten van de mechanische ventilatie
worden op de standaard posities aangebracht. De rioleringkoudwater- en warmwaterleidingen worden op de standaard
posities afgedopt. De wanden worden niet nader afgewerkt.
De tegelvloer incl. cementdekvloer vervalt. Het door derden
aanbrengen van sanitair en tegelwerk kan pas na oplevering
plaatsvinden.

-€ 1.089,00

00000

□ Optie 00000
Casco opleveren badruimte.
Deze optie alleen opgeven indien u geen sanitair en tegelwerk
betrekt bij de door ons opgegeven showroom.
In de badkamer vervalt het standaard sanitair en tegelwerk.
Het standaard electra, radiator en de punten van de mechanische
ventilatie worden op de standaard posities aangebracht. De
riolering- koudwater- en warmwaterleidingen worden op de
standaard posities afgedopt. De wanden worden niet nader
afgewerkt. De tegelvloer incl. cementdekvloer vervalt. Het door
derden aanbrengen van sanitair en tegelwerk kan pas na
oplevering plaatsvinden.

-€ 1.815,00
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01A

□ Optie 01A
Uitbouw achtergevel 1200mm met behoud van de standaard
achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

€ 11.500,00

01A2

□ Optie 01A2
Uitbouw achtergevel 1200mm met behoud van de standaard
achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

€ 8.500,00

Uitbouw in combinatie met een zelfde uitbouw van een van uw buren!
01A2

□ Optie 01A3
Uitbouw achtergevel 1200mm met behoud van de standaard
achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.
Uitbouw in combinatie met een zelfde uitbouw van uw beiden buren
(alleen van toepassing bij type T)!

01B

□ Optie 01B
Uitbouw achtergevel 2400mm met behoud van standaard
achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

€ 19.500,00

01B2

□ Optie 01B2
Uitbouw achtergevel 2400mm met behoud van standaard
achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.

€ 16.000,00

€ 6.000,00

Uitbouw in combinatie met een zelfde uitbouw van een van uw buren!
01B2

□ Optie 01B3
Uitbouw achtergevel 2400mm met behoud van standaard
achtergevel conform technische omschrijving en/of optie tekening.
Uitbouw in combinatie met een zelfde uitbouw van uw beiden buren
(alleen van toepassing bij type T)!

01C

□ Optie 01C
Het aanbrengen van een erfafscheiding op de erfgrens in de
achtertuin tussen de kavels. Dit betreft een beukenhaag,
ca. 1500mm hoog (in plantseizoen aan te brengen). Prijs is per m1.

€ 50,00

01D

□ Optie 01D
Het aanbrengen van een erfafscheiding op de erfgrens in de
achtertuin tussen de kavels. Dit betreft een gaashek met hedera,
ca. 1800mm hoog. Prijs is per m1.

€ 62,00

01E

□ Optie 1E
De beglazing van de woning uitvoeren conform de NEN 3569
(letselwerend) in plaats van standaardbeglazing. De genoemde
prijs is per m2 beglazing.

€ 75,00
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€ 13.000,00

02A

□ Optie 02A
Extra pui in de achtergevel met 2 openslaande deuren en het
vervangen van de schuifpui door 2 openslaande deuren. In totaal
4 openslaande deuren conform technische omschrijving en/of
optie tekening.

€ 3.470,00

02B

□ Optie 02B
Extra pui in de achtergevel zonder draaiende delen en het
vervangen van de schuifpui door 2 openslaande deuren conform
technische omschrijving en/of optie tekening.

€ 2.405,00

02C

□ Optie 02C
Extra kozijn in de achtergevel zonder draaiende delen waarbij de
breedte basis schuifpui wordt aangepast (smaller) conform
technische omschrijving en/of optie tekening.

€ 1.360,00

03

□ Optie 03
Erker voorgevel conform technische omschrijving en/of optie
tekening.

€ 4.450,00

04

□ Optie 04
Het aanbrengen van een bouwkundige schoorsteen conform optietekening. De schoorsteen is een sierelement en niet functioneel
bruikbaar.

€ 4.590,00

05A

□ Optie 05A
Dakkapel voor-/achterzijde of zijgevel conform technische
omschrijving en/of optie tekening . Prijs is per stuk.

€ 8.335,00

05A

□ Optie 05A1
Dakkapel voor-/achterzijde of zijgevel conform technische
omschrijving en/of optie tekening . Prijs is per stuk.
Deze optie is van toepassing voor kavel 04 en 05 welke voorzien
worden van een rieten kap.

€ 9.580,00

05B

□ Optie 05B
Velux dakraam 780x980mm voor zolder als open, onbenoemde
ruimte. Prijs is per stuk. Toepassing en positie door de koper in
overleg met aannemer nader te bepalen.

€ 805,00

05C

□ Optie 05C
Velux dakraam 780x980mm op zolder icm aanpassen indeling zolder.
In het dakraam komt een ventilatierooster. Prijs is per stuk.
Toepassing en positie door de koper in overleg met aannemer
nader te bepalen.

€ 990,00

06

□ Optie 06
Dakopbouw zijgevel (alleen woningtype B) incl. vaste trap naar
zolder boven trap begane grond (exclusief dakkapel) conform
technische omschrijving en/of optie tekening.
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€ 8.775,00

07

□ Optie 07
Toilet in badkamer, grotere slaapkamer 3 conform technische
omschrijving en/of optie tekening.

07A

□ Optie 07A
Aanpassen indeling 2de verdieping incl. extra badkamer conform
technische omschrijving en/of optie tekening, betreft woningtype T/A/B/C1. In de bakamer en op de overloop wordt een verlaagd
plafond voorzien. Om aan het Bouwbesluit te voldoen dient u
per slaapkamer minimaal 1x optie 05C te kiezen.
Prijs is excl. dakkapel en/of velux dakraam.

€ 14.700,00

07B

□ Optie 07B
Aanpassen indeling 2de verdieping conform technische omschrijving
en/of optie tekening, betreft woningtype C1/C2.
Prijs is excl. dakkapel en/of velux dakraam.

€ 7.405,00

07C

□ Optie 07C
Aanpassen indeling 2de verdieping incl. extra badkamer conform
technische omschrijving en/of optie tekening, betreft woningtype C2. In de bakamer en op de overloop wordt een verlaagd
plafond voorzien. Om aan het Bouwbesluit te voldoen dient u
voor de slaapkamer minimaal 1x optie 05C te kiezen.
Prijs is excl. dakkapel en/of velux dakraam.

08

□ Optie 08
Aanpassen indeling 1de verdieping conform technische
omschrijving en/of optie tekening, icm optie 6 betreft woningtype B.

€ 2.035,00

08A

□ Optie 08A
Aanpassen indeling 1de verdieping conform technische
omschrijving en/of optie tekening, betreft woningtype A.

€ 2.600,00

10

□ Optie 10
Het vergrootte of verbreden (vrijstaande) van de berging
conform technische omschrijving en/of optie tekening.

€ 4.625,00

11

□ Optie 11
Het maken van een carport bestaande uit een stalen frame,
houten balklaag met ongeïsoleerd dakbeschot (welke aan de
onderzijde in het zicht blijven), bitumineuze dakbedekking en
houten boeiboorden. Op de erfgrens een scherm met houten
delen conform de berging. Er wordt geen verlichting in de carport
aangebracht
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-€ 900,00

€ 13.600,00

€ 16.300,00

12

□ Optie 12
Optie Nul-op-de-meter (NOM)
Uw woning wordt hierbij energieneutraal uitgevoerd. Een exact
bedrag noemen is in dit stadium niet mogelijk. Dit komt omdat
iedere woning uniek is, door ligging en uitvoering. De uitvoering
zal te allen tijde voldoen aan de richtlijnen van Woningborg.

13

□ Optie 13
Wijzigen draairichting standaard binnendeur (stuksprijs). De
badkamerdeur mag i.v.m. veiligheid niet de badkamer indraaien.
Wijzigen draairichting van standaard binnendeur. Graag het
gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde optietekening
aangeven welke en hoe de draairichting wijzigt.
Deze prijs is exclusief verplaatsing van schakelaars etc.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

14

□ Optie 14
Vervallen standaard binnendeurkozijn compleet (Stuksprijs).
Deze optie is niet mogelijk t.p.v. de meterkast. Vervallen standaard
binnendeurkozijn incl. binnendeur en hang & sluitwerk. Graag het
gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde optietekening
betreffende kozijn(en) aangeven.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

-€ 120,00

15

□ Optie 15
Vervallen bovenlicht (Stuksprijs).
Deze optie is niet mogelijk t.p.v. de meterkast.
De door het vervallen van het bovenlicht, ontstane ruimte zal
worden opgevuld conform materiaal binnenwand, behangklaar
afgewerkt. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde
tekening betreffende kozijn(en) aangeven.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.
Zie bijlage.

€ 155,00

16

□ Optie 16
Spuitwerk op wanden.
Het aanbrengen van standaard spuitwerk, kleur wit, op de wanden
in door u aan te geven ruimten. Spuitwerk is een transparante
afwerking, daarom kunnen onderliggende wandreparaties
doorschijnen. Krimpscheuren door droging in de bouw niet te
voorkomen.

Prijs op
aanvraag

17

□ Optie 17
Sausklaar maken van de wanden.
Het sausklaar maken van de wanden in door u aan te geven
ruimten. U dient de wanden zelf te voorzien van sauswerk in de
door u gewenste kleurstelling. Krimpscheuren door droging in de
bouw niet te voorkomen.

Prijs op
aanvraag
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Prijs op
aanvraag

€ 40,00

18

□ Optie 18
Spachtelputz op de wanden.
Het aanbrengen van spachtelputz, kleur wit, dikte 2 mm, op de
wanden in door u aan te geven ruimten. Krimpscheuren door
droging in de bouw zijn niet te voorkomen.

Prijs op
aanvraag

19

□ Optie 19
Stuk- en sauswerk op de wanden.
Het aanbrengen van sauswerk op de wanden in door u aan te geven
ruimten. Alvorens de wanden worden gesausd, zullen deze geheel
worden gestukadoord. Kleur door u te kiezen uit RAL- waaier.
Door materiaalkeuze kan RAL-kleur licht afwijken. Krimpscheuren
door droging in de bouw zijn niet te voorkomen.

Prijs op
aanvraag

20

□ Optie 20
Vervallen spuitwerk van het plafond.
Het laten vervallen van het standaard spuitwerk van het plafond in
door u aan te geven ruimten. De plafonds zullen onafgewerkt
worden opgeleverd. U dient de plafonds zelf te voorzien van
stukwerk. Bij het aanbrengen van stukwerk op de plafonds bestaat
de kans dat er krimpscheuren ontstaan of dat de plaatnaden
aftekenen in het stukwerk.

Prijs op
aanvraag

21

□ Optie 21
Klokthermostaat.
Het aanbrengen van een klokthermostaat, Honeywell Chronotherm IV, in plaats van de standaard thermostaat.

€ 203,00

22

□ Optie 22
Schrobput plaatsing nabij buitenkraan tpv de voor- en/of achtergevel. Het aanbrengen van een schrobput.
Prijs is per stuk.

€ 75,00

23

□ Optie 23
Verplaatsingen leidingwerk keuken (muv kookeiland).
De aansluitingen (compleet), worden verplaatst naar een door u
aan te geven positie. De aansluitingen komen in de wand.

Prijs op
aanvraag

24

□ Optie 24
Verplaatsen gootsteenaansluiting naar kookeiland in de keuken.
De gootsteenaansluiting (compleet), wordt verplaatst naar een
door u aan te geven positie. De gootsteenaansluiting komt uit de
vloer.

€ 442,00

25

□ Optie 25
Verplaatsen gasaansluiting naar kookeiland in de keuken.
De gasaansluiting (compleet), wordt verplaatst naar een door u
aan te geven positie.

€ 168,00
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26

□ Optie 26
Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast.
Ten behoeve van o.a. een ISDN-aansluiting heeft u voor het
schakelkastje een dubbele wandcontactdoos in de meterkast nodig.

€ 124,00

27

□ Optie 27
Extra enkele wandcontactdoos (Stuksprijs).
Deze optie is niet mogelijk in de keuken.
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos
met randaarde. Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos aangeven.
Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard
hoogte. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 150,00

28

□ Optie 28
Extra dubbele wandcontactdoos (Stuksprijs).
Deze optie is niet mogelijk in de keuken.
Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. Graag het gewenste aantal opgeven en op
bijgevoegde tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos
aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van
de standaard hoogte. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 175,00

29

□ Optie 29
Verplaatsen elektra onderdeel (Stuksprijs).
Deze optie is niet mogelijk in de keuken.
Het verplaatsen van een standaard elektra onderdeel.
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening
gewenste verplaatsing aangeven.
Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard
hoogte. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

30

□ Optie 30
Extra dubbele wandcontactdoos buiten.
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos
met randaarde (spatwaterdicht). Uitvoering: opbouw.
Positie nabij wandlichtpunt, hoogte ca. 50 cm +Peil.

€ 225,00

31

□ Optie 31
Extra enkele wandcontactdoos op enkelpolige schakelaar (Stuksprijs).
Deze optie is niet mogelijk in de keuken.
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op
een enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven
en op bijgevoegde tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos
en enkelpolige schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten)
op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes. Bovengenoemde
prijs is stuksprijs.

€ 271,00
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€ 75,00

32

□ Optie 32
Extra dubbele wandcontactdoos op enkelpolige schakelaar (Stuksprijs).
Deze optie is niet mogelijk in de keuken.
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op
een enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven
en op bijgevoegde tekening gewenste positie(s) wandcontactdoos
en enkelpolige schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten)
op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes. Bovengenoemde
prijs is stuksprijs.

€ 288,00

33

□ Optie 33
Extra loze leiding (Stuksprijs).
Deze optie is niet mogelijk in de keuken.
Het aanbrengen van een loze leiding vanaf de meterkast naar de
door u gewenste positie. Een loze leiding eindigt in een lege doos,
die met een wit klemplaatje wordt afgedekt, en is voorzien van
een controledraad. Graag het gewenste aantal opgeven en op
bijgevoegde tekening gewenste positie loze leiding(en) aangeven.
Indien u geen hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard
hoogte. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 141,00

34

□ Optie 34
Bedraden loze telefoonleiding t.b.v. standaard aansluiting (Stuksprijs).
De loze telefoonleiding vanuit de meterkast bedraden, in de door
u gewenste ruimte voorzien van stekkerdoos.
Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening de
te bedraden (standaard) loze leiding(en) aangeven.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 110,00

35

□ Optie 35
Bedraden loze leiding CAI (Stuksprijs).
De loze CAI-leiding vanuit de meterkast bedraden, in de door u
gewenste ruimte voorzien van plugdoos.
Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening de
te bedraden (standaard) loze leiding(en) aangeven.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 110,00

36

□ Optie 36
Extra standaard TEL-aansluiting incl. bedrading (Stuksprijs).
Het aanbrengen van een telefoonaansluiting inclusief bedrading
in de door u gewenste ruimte voorzien van stekkerdoos.
Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening
positie extra TEL-aansluiting(en) aangeven. Indien u geen hoogte
(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs

€ 250,00
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37

□ Optie 37
Extra CAI-aansluiting incl. bedrading (Stuksprijs).
Het aanbrengen van een CAI-aansluiting inclusief bedrading in de
door u gewenste ruimte voorzien van plugdoos.
Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening
positie extra CAI-aansluiting(en) aangeven. Indien u geen hoogte
(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 250,00

38

□ Optie 38
Extra wandlichtpunt op enkelpolige schakelaar (Stuksprijs).
Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een
enkelpolige schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op
bijgevoegde tekening gewenste positie wandlichtpunt en
schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan
wij uit van de standaard hoogtes. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 210,00

39

□ Optie 39
Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar (Stuksprijs).
Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een
bestaande schakelaar. Graag het gewenste aantal opgeven en op
bijgevoegde tekening gewenste positie wandlichtpunt en
schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maten) op geeft gaan
wij uit van de standaard hoogtes. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 185,00

40

□ Optie 40
Extra wand- of plafondlichtpunt op wisselschakelaar (Stuksprijs).
Het leveren en aanbrengen van een wand- of plafondlichtpunt op
een wisselschakelaar.
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening
gewenste positie lichtpunt en schakelaar aangeven. Indien u geen
hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 235,00

41

□ Optie 41
Extra wand- of plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar (Stuksprijs).
Het leveren en aanbrengen van een wand- of plafondlichtpunt op
een enkelpolige schakelaar.
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening
gewenste positie lichtpunt en schakelaar aangeven. Indien u geen
hoogte(maten) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogtes.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 210,00

42

□ Optie 42
Enkelpolige schakelaar wordt wisselschakelaar (Stuksprijs).
Enkelpolige schakelaar wordt een wisselschakelaar.
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening
positie "2de" schakelaar aangeven. Indien u geen hoogte(maat) op
geeft gaan wij uit van de standaard hoogte.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 166,00
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43

□ Optie 43
Universeel dimmer (Stuksprijs).
Enkelpolige schakelaar wijzigen in een universeeldimmer.
Graag het gewenste aantal opgeven en op bijgevoegde tekening
aangeven welke schakelaar(s) het betreft.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.
Deze optie geldt niet voor combi-schakelaars.

€ 120,00

44

□ Optie 44
Tuinverlichting.
Ten behoeve van later aan te brengen tuinverlichting wordt in de
tuin een 10 meter lange kabel (opgerold) gelegd. Deze kabel is
geschakeld op een enkelpolige schakelaar in de woning.
Graag het gewenste aantal opgeven en in bijgevoegde tekening
positie schakelaar en tuinverlichting aangeven. Indien u geen
hoogte(maat) op geeft gaan wij uit van de standaard hoogte.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 315,00

45

□ Optie 45
OPMERKING:
Groepen uitbreiding meterkast ter beoordeling van de elektricien,
dit kan een extra meerwerkpost tot gevolg hebben.

Prijs op
aanvraag

46

□ Optie 46
Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep in keuken (Stuksprijs).
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos
met randaarde, op een aparte groep, in de keuken. Bijvoorbeeld
voor een combimagnetron. Deze kan een vermogen hebben van
max. 3,2 kW. Graag middels opdrachtformulier het gewenste aantal
opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie en hoogte
wandcontactdoos aangeven. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 305,00

47

□ Optie 47
Bedraden loze leiding vaatwasser(vw)/boiler op aparte groep in
keuken. Loze leiding vaatwasser en/of boiler wordt een enkele
wandcontactdoos, met randaarde, op een aparte groep.
Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 338,00

48

□ Optie 48
Bedraden loze leiding elektrisch koken (ek) op aparte groep in
keuken. De loze leiding elektrisch koken wordt een perilexaansluiting op aparte elektragroepen 2 x 230V.

€ 366,00

49

□ Optie 49
Extra perilex-aansluiting (2x230V-16A) in keuken (Stuksprijs).
In de keuken wordt t.b.v. elektrisch koken een perilex-aansluiting
op aparte elektragroepen 2 x 230V aangebracht.
Graag middels opdrachtformulier het gewenste aantal opgeven en
op bijgevoegde tekening gewenste positie en hoogte perilexaansluiting aangeven. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 443,00
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50

□ Optie 50
Extra perilex-aansluiting (400V-16A) in keuken (Stuksprijs).
In de keuken wordt t.b.v. elektrisch koken een perilex-aansluiting
op aparte elektragroepen 400V aangebracht. Deze optie is inclusief
uitbreiding van de meterkast naar 3x25 ampere ten behoeve van
3 fase. Graag middels opdrachtformulier het gewenste aantal
opgeven en op bijgevoegde tekening gewenste positie en hoogte
perilex-aansluiting aangeven. Bovengenoemde prijs is stuksprijs.

€ 873,00

De eerder genoemde mogelijkheden om meerwerken door ons te laten uitvoeren zijn voor u geheel
facultatief. U bent dus niet verplicht om enig meerwerk aan ons op te dragen. Wanneer het gekozen
meer- en minderwerk meegenomen kan worden in de voortgang van de bouw kunnen bestaande
prijzen gehandteerd worden. Als de bouw echter te ver gevorderd is, dient in onderling overleg bekeken
te worden of de wijzigingen nog uitgevoerd kunnen worden en tegen welke prijs.
Voor kleine tintverschillen tussen getoonde en aangebrachte wand- en vloertegels, sanitair, keukens en
keukenbkladen kunnen wij niet instaan.
Bij het door u gewenste meer- en minderwerk kunt u het betreffende keuzevakje aankruisen.
U dient iedere bladzijde van de standaardlijst apart te paraferen. Door het toevoegen en/of bijschrijven van
extra wijzigingen op de prijsopgave, zonder uitvoerig overleg met Bouwbedrijf Wagemakers B.V., is deze
niet meer geldig en worden wijzigingen niet uitgevoerd.
Eventuele individuele meerwerkwensen, op- of aanmerkingen dient u op een aparte bijlage aan te geven.
Al naar gelang de aard en de omvang van de uit te voeren aanpassingen kan de bouwtijd zoals vermeld in
de koop-/aannemingsovereenkomst worden verlengd met een nader aantal te bgepalen werkdagen. U
dient rekening te houden met een bouwtijdverlenging van 1 werkdag per € 1000,- meerwerk die in
opdracht wordt gegeven.
Op het meer- en minderwerk zijn de algemene voorwaarden van Bouwbedrijf Wagemakers B.V. van
toepassing.
Aldus opgedragen en ondetekend,
Datum :
Plaats:

Handtekening:
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