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RI323

1e Verdieping, badkamer met ligbad (met plateau)

Aantal
1

Het leveren en aanbrengen van een ligbad in de badkamer op de 1ste verdieping (merk Villeroy en Boch type O'novo Cassandra afmeting (70x170 cm) met badkraan
(merk HansGrohe type Ecostat Comfort), inclusief plateau. Inclusief standaard technische aansluitingen. Het bad wordt zowel aan de voorzijde als aan de bovenzijde
(plateau) betegeld. Indien van toepassing wordt het draai-kiepraam gewijzigd naar een kiepraam. Deze optie is inclusief het vergroten van de boiler van 150 liter naar
200 liter. Conform tekening. ;

W003

Buitenkraan op de achtergevel (vorstvrij)

1

Het leveren en aansluiten van een vorstvrije buitenkraan op ca. 50 cm hoogte op de achtergevel naast de achterdeur.;

E011

Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achtergevel

1

Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achtergevel. De wandcontactdoos kan worden geschakeld door middel van een
schakelaar in de woonkamer.;

E904

Elektrapakket zolderverdieping

1

Het leveren en monteren van extra elektra punten en loze leidingen op de zolderverdieping. Deze optie bestaat uit: twee dubbele wandcontactdozen en één loze
leidingen. Uitgevoerd conform optietekening/configurator.;

E915

Drogerpakket (afvoer opbouw)

1

Het leveren en monteren van het wasdrogerpakket. Deze optie bestaat uit: Het leveren en monteren van een enkele wcd (opbouw) op een aparte groep in de
meterkast, ten behoeve van een condensdroger. Inclusief afvoer (opbouw) met sifon voor condenswater nabij de opstelplaats. Uitgevoerd conform
optietekening/configurator.;

D004A

Binnendeuren begane grond stomp i.p.v. opdek + bovenlichten vervallen (4
deuren)

1

De standaard stalen opdekkozijnen en deuren (van het toilet, warmtepompkast, toegangsdeur woonkamer en trapkast) vervangen door stomp. Uitvoering kozijnen in
staal. Tevens vervallen de bovenlichten.;

K005

Casco keuken (rechte opstelling)

1

Het vervallen van de basiskeuken. De installaties worden afgedopt aangebracht op de standaard posities voor de rechte opstelling, inclusief het aanpassen van de
vloerverwarmingszonering zoals weergegeven op de optietekening. Met deze keuze is de gelimiteerde garantieregeling van Woningborg van toepassing.;

S001

Comfort-pakket (standaard) sanitair toilet Wooniversum

1

Het Comfort-pakket bestaat uit wit sanitair van het merk Villeroy en Boch, type O.Novo compact. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend toilet, diepspoelcloset met
witte kunststof drukplaat. Fontein met witte kunststof sifon (muurbuis).;

S002

Comfort-pakket (standaard) sanitair badkamer Wooniversum

1

Het Comfort-pakket bestaat uit wit sanitair van het merk Villeroy en Boch, type O.Novo. Kranen van Hansgrohe. Wastafel met witte kunststof sifon (muurbuis) met
rechthoekige spiegel. Eéngreeps wastafelmengkraan type Logis. Thermostatische douchemengkraan type Ecostat 1001CL met glijstangcombinatie. Afvoer
douchehoek wordt voorzien van een doucheput RVS circa 15 cm x 15 cm.;

S101

Comfort-pakket (standaard) sanitair separate 2e toilet
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Aantal

Het Comfort-pakket bestaat uit wit sanitair van het merk Villeroy en Boch. Type O.Novo compact. Kranen van Hansgrohe. Wandhangend diepspoelcloset met witte
kunststof drukplaat. Fontein met witte kunststof sifon (muurbuis).;
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Omschrijving

Prijs p/st

Orderdatum

Aantal

Totaal

Totaal:

0

€ 0,00

Totaal in KAO:

10

Geen Meerwerk voor dit bouwnummer

Voorwaarden met betrekking tot meer‐ en minderwerken
Tot uitvoering van meer‐ en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor opdracht door koper﴾s﴿ en Aannemer ondertekend
is.
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
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.
Alle 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 Aannemer 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 accoordering van deze voorwaarden in.
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