
Projectomschrijving: Bathmense Enk lll - Fase 1

Betreft: Kopersopties Rijwoningen incl. verplicht meerwerk

Bouwnr:

Datum:

Koper:

Adres:

Pc en plaats:

Telefoon 1:

Telefoon 2:

Email:

Kopersoptielijst is onlosmakelijk verbonden met de optietekening d.d. 10-02-2020.

Tot en met d.d. ..-..-…. kunnen opties worden verwerkt; na deze datum zijn wijzigingen (voor de genoemde tarieven) niet meer mogelijk.

Zijn voor deze datum geen wijzigingen doorgegeven, dan worden het tegelwerk met sanitair standaard uitgevoerd.

Aannemer houd zich het recht voor om eventuele fouten in de kopersoptie lijst te corrigeren wanneer nodig.

Uitsluitend ondertekend meerwerk, en wijzigingen in de tekening worden in behandeling genomen!

aantal eh prijs incl.btw totaal

R.01

st. 5.000,00€       -€                

R.02 post 12.800,00€     -€                

R.03 post 18.500,00€     -€                

R.04 st. 950,00€          -€                

R.05 st. 1.850,00€       -€                

R.06 st. 1.400,00€       -€                

R.07 st. 9.600,00€       -€                

R.08 st. 1.450,00€       -€                

R.09 st. 3.740,00€       -€                

R.10 st. 3.910,00€       -€                

R.11 post 27.200,00€     -€                

-€                

handtekening voor akkoord:    . . . .

datum:  . .  -  . .  - 2020

Afwerking standaard volgens brochure.

Ruwbouwopties bouwkundig

VERPLICHTE OPTIE. (bouwnrs. 7 t/m 10, 16, 17, 21 t/m 25 en 31 t/m 34)                                                                                 

Leveren en plaatsen buitenberging. Buitenzijde wanden buitenberging uitgevoerd in 

stalen potdekselprofiel. Binnenzijde wanden afgewerkt met groene spaanplaat. Dak 

uitgevoerd in sandwichpaneel met dakbedekking en een hemelwaterafvoer. Hardhouten 

kozijn met gefigureerd draadglas. Lichtpunt met schakelaar en dubbele wcd. Betontegels 

30x30cm in de berging.

Rijwoningen - Uitbouw begane grond achtergevel 1200 mm diep.

Afwerking standaard volgens brochure.

Rijwoningen - Uitbouw begane grond achtergevel 2400 mm diep.

Realiseren indeling op zolder d.m.v. wand in de lengteterichting van de zolder,  incl. 

deurkozijn, lichtpunt met schakelaar en een dubbele wcd, excl. vloerverwarming. Deze 

optie geldt niet voor bnr. 10, 35 en 73.

Realiseren indeling op zolder bij bnr. 10, 35 en 73 d.m.v. wand in de lengterichting van 

de zolder, incl. deurkozijn, lichtpunt met schakelaar en een dubbele wcd,      excl. 

vloerverwarming.

Ongeisoleerde halfsteensgarage vast aan de woning, incl. elektra voorzieningen, 

conform optietekening. Deze optie is alleen mogelijk bij de woningen waar dit is 

aangegeven op de optietekening!

Realiseren trapkast op de begane grond.

Leveren en aanbrengen dubbele openslaande deuren i.p.v. enkele deur en vast glas.

Leveren en aanbrengen tuimelvenster circa 114 x 118cm met  blank hr++ glas.

Realiseren dakkapel voorzijde woning circa 240cm breed. Bekleding buitenzijde met 

Rockpanel. Alleen mogelijk als gemeente vergunningstechnisch akkoord geeft.

Leveren en aanbrengen dakplaten met witte afwerking inclusief witte aftimmering 

langsnaden dakplaten exclusief stoppen nietgaten en schilderwerk.


