
Keuze lijst standaard optie's

Projectnaam: 8 vrijstaande woningen Huissens Buyten

Bouwnummer: 

Datum:

Prijs  per stuk

optienr. Omschrijving meer- en minderwerk opties: kopersprijs  (incl btw)

Graag in de vakjes uw keuze aankruisen of aantal aangeven.

Deel 3 : AFBOUWBOUWFASE

BOUWKUNDIG

B-04 € 25,00 / m1

B-05 € 7,50 / m2

B-06 € 160,00

B-07 € n.t.b.

LOODGIETERSWERK

L-03 € 275,00

TEGELWERK & SANITAIR

 € 0,00

€ 0,00

Wijzigen binnendeuren (bijv. glasstroken toepassen) en beslag (bijv. andere 

deurkrukken).

Vensterbanken uitvoeren in kunststeen.

Wijzigen Werzalit vensterbanken in kunststeen vensterbanken. Keuze uit de kleuren 

ceberg White Micro / Belgian CG POLI / Belgian CG Gezoet / Royal Beige / Carrara 

White / Metallic Grey i.p.v. standaard . Van de diverse vensterbanken worden monsters 

getoond tijdens het individueel kopersgesprek met de kopersbegeleider. Wijziging is 

alleen mogelijk voor alle vensterbanken in de gehele woning. Niet mogelijk te wijzigen 

per ruimte of verdieping.

Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de 

standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water - 

gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt. 

Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de 

standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water - 

gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt. 

Gegalvaniseerde krimpnetten in cementdekvloeren

Indien er gekozen wordt voor een natuurstenen vloer is het raadzaam om extra 

gegalvaniseerde wapeningsnetten toe te passen op de begane grond i.p.v. standaard 

stalen vloerverwarmingsnetten. Evt. overleggen met jullie vloerleverancier of deze nodig 

wordt geacht.

Omkasting verdeel unit vloerverwarming

De verdeler onderin de trapkast wordt afgewerkt met een houten omkleding in de kleur 

wit (standaard gegrond)

Wijzigen binnendeuren en beslag

Klokthermostaat 

U kunt met de klokthermostaat voor alle dagen van de week de gewenste specifieke 

tijden programmeren.

U kiest voor het basis tegelwerk & sanitair in de toilet begane grond. 

Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom 

aangehouden.

U kiest voor het basis tegelwerk & sanitair in de badkamer. 

Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom 

aangehouden.
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T01 € n.t.b.

T02 € n.t.b.

Voor akkoord:

Datum:

Koper(s) Aannemer:

Afdeling kopersbegeleiding

Het totaalbedrag van het door u gekozen meer- en minderwerk Deel 3 Totaal

 AFBOUWFASE bedraagt (Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.)

Zie ook bijgesloten tekening.

Vertrouwende u hiemee voldoende geinformeerd te hebben, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

 

Kopersbegeleider

projectshowroom.

Het gekozen tegelwerk & sanitair in toilet begane grond volgens offerte 

Het gekozen tegelwerk volgens offerte projectshowroom datum: xx-xx-xxxx.

Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom 

aangehouden.

Het gekozen tegelwerk in badkamer volgens offerte projectshowroom.

Het gekozen tegelwerk volgens offerte projectshowroom datum: xx-xx-xxxx.

Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de projectshowroom 

aangehouden.

Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de 

standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water - 

gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt. 
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