Opdrachtformulier koperskeuze
Werknummer

: 713241

Projectomschrijving : Watertuinen, Landgoed Merici
Woningtype

: 33 eengezinswoningen

23 oktober 2018

Hierbij geeft ondergetekende opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van de
standaard koperskeuzes
Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden meer- en minderwerk.
Uw bouwnummer

: ....................................................................................................................

Naam

: ....................................................................................................................

Adres

: ....................................................................................................................

Postcode

: ....................................................................................................................

Plaats

: ....................................................................................................................

Telefoonnummer privé

: ....................................................................................................................

Mobiel nummer

: ....................................................................................................................

E-mail

: ....................................................................................................................

Handtekening voor akkoord : ...............................................
Datum

: ...............................................

Verzenden aan

:

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW

Pagina 1

Opdrachtformulier koperskeuze
Werknummer

: 713241

Projectomschrijving : Watertuinen, Landgoed Merici
Woningtype

: 33 eengezinswoningen

Code

Omschrijving

A

Bouwkundige aanpassingen

Keuze

Prijs Aantal Deadline

A10

Kelder

A10.000

Type A, C1 en C2 optie kelder
De woning wordt voorzien van een prefab, geïsoleerde kelder met
binnenmaten van circa 6560 x 2960 x 2250 mm (b x l x h).
De kelder is bereikbaar middels een open, vuren houten trap
vanuit de garage. De kelder wordt afgesloten met een extra
binnenwand en een standaard kozijn, standaard binnendeur en
standaard garnituur. De wanden en het plafond van de kelder
worden niet afgewerkt. Er wordt een zandcementdekvloer
aangebracht. De kelder wordt natuurlijk geventileerd en voorzien
van 1 wandcontactdoos (opbouw) en 1 lichtpunt (opbouw) op 1
schakelaar (inbouw).

€

42.500,00 ...........

A10.100

Type B1, B2 en D optie kelder
De woning wordt voorzien van een prefab, geïsoleerde kelder met
binnenmaten van circa 6560 x 2960 x 2250 mm (b x l x h).
De kelder is bereikbaar middels een open, vuren houten trap
vanuit de woonkamer. De kelder wordt afgesloten met een
standaard kozijn, standaard binnendeur en standaard garnituur.
De trap naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap. De
onderzijde van deze trap wordt niet afgewerkt. Er wordt een extra
wand geplaatst, de vloerverwarmingsverdeler wordt naar deze
wand verplaatst. De wanden en het plafond van de kelder worden
niet afgewerkt. Er wordt een zandcementdekvloer aangebracht.
De kelder wordt natuurlijk geventileerd en voorzien van 1
wandcontactdoos (opbouw) en 1 lichtpunt (opbouw) op 1
schakelaar (inbouw).

€

42.500,00 ...........

A10.400

Type E optie kelder
De woning wordt voorzien van een prefab, geïsoleerde kelder met
binnenmaten van circa 5310 x 2380 x 2250 mm (b x l x h).
De kelder is bereikbaar middels een open, vuren houten trap
vanuit de woonkamer/keuken. De kelder wordt afgesloten met
een standaard kozijn, standaard binnendeur en standaard
garnituur. De trap naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd als
dichte trap. De onderzijde van deze trap wordt niet afgewerkt. De
vloerverwarmingsverdeler wordt verplaatst. De wanden en het
plafond van de kelder worden niet afgewerkt. Er wordt een
zandcementdekvloer aangebracht. De kelder wordt natuurlijk
geventileerd en voorzien van 1 wandcontactdoos (opbouw) en 1
lichtpunt (opbouw) op 1 schakelaar (inbouw). Uitvoering volgens
optietekening.

€

39.500,00 ...........

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW
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Opdrachtformulier koperskeuze
Werknummer

: 713241

Projectomschrijving : Watertuinen, Landgoed Merici
Woningtype

: 33 eengezinswoningen

Code

Omschrijving

Keuze

Prijs Aantal Deadline

A10.401

Type Ek optie kelder
De woning wordt voorzien van een prefab, geïsoleerde kelder met
binnenmaten van circa 5160 x 2360 x 2250 mm (b x l x h).
De kelder is bereikbaar middels een open, vuren houten trap
vanuit de entree. De kelder wordt afgesloten met een standaard
kozijn, standaard binnendeur en standaard garnituur. De trap
naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap. De
onderzijde van deze trap wordt niet afgewerkt. De wanden,
vloeren en het plafond van de kelder worden niet afgewerkt. De
vloerverwarmingsverdeler wordt verplaatst. De kelder wordt
natuurlijk geventileerd en voorzien van 1 wandcontactdoos
(opbouw) en 1 lichtpunt (opbouw) op 1 schakelaar (inbouw).
Uitvoering volgens optietekening.

€

39.500,00 ...........

A10.500

Type Z1 en Z2 kelder
De woning wordt voorzien van een prefab, geïsoleerde kelder met
binnenmaten van circa 4160 x 2360 x 2250 mm (b x l x h).
De kelder is bereikbaar middels een open, vuren houten trap
vanuit de woonkamer/keuken. De kelder wordt afgesloten met
een standaard kozijn, standaard binnendeur en standaard
garnituur. De trap naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd als
dichte trap. De onderzijde van deze trap wordt niet afgewerkt. Er
wordt een extra wand geplaatst, de vloerverwaringsverdeler wordt
naar deze wand verplaatst. De wanden en het plafond van de
kelder worden niet afgewerkt. Er wordt een zandcementdekvloer
aangebracht. De kelder wordt natuurlijk geventileerd en voorzien
van 1 wandcontactdoos (opbouw) en 1 lichtpunt (opbouw) op 1
schakelaar (inbouw). Uitvoering volgens optietekening.

€

39.000,00 ...........

A15

Uitbouw

A15.000

Type A optie 1: uitbouw achtergevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel van de woning (2400
mm). De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd.
De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Uitvoering volgens
optietekening.

€

42.500,00 ...........

A15.002

Type A optie 2: uitbouw zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de zijgevel van de woning (2400 mm).
De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd. De
gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Uitvoering volgens
optietekening.

€

42.500,00 ...........

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW
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Opdrachtformulier koperskeuze
Werknummer

: 713241

Projectomschrijving : Watertuinen, Landgoed Merici
Woningtype

: 33 eengezinswoningen

Code

Omschrijving

Keuze

Prijs Aantal Deadline

A15.005

Type A optie 3: uitbouw achtergevel/zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel en aan de zijgevel van
de woning (beiden 2400 mm). De vloer, de bouwmuren en het
plafond worden verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en
dergelijke zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de voor deze
onderdelen geldende specificaties, als genoemd in de
Technische Omschrijving. Het elektra, de ventilatievoorziening en
de verwarmingsinstallatie worden, indien nodig, aangepast.
Uitvoering volgens optietekening.

€

79.000,00 ...........

A15.100

Type B1 en B2 optie 1: uitbouw achtergevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel van de woning (2400
mm). De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd.
De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Uitvoering volgens
optietekening.

€

42.500,00 ...........

A15.101

Type B1 en B2 optie 2: uitbouw zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de zijgevel van de woning (2400 mm).
De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd. De
gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Uitvoering volgens
optietekening.

€

41.500,00 ...........

A15.102

Type B1 en B2 optie 3: uitbouw achtergevel/zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel en aan de zijgevel van
de woning (beiden 2400 mm). De vloer, de bouwmuren en het
plafond worden verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en
dergelijke zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de voor deze
onderdelen geldende specificaties, als genoemd in de
Technische Omschrijving. Het elektra, de ventilatievoorziening en
de verwarmingsinstallatie worden, indien nodig, aangepast.
Uitvoering volgens optietekening.

€

76.000,00 ...........

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW
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Opdrachtformulier koperskeuze
Werknummer

: 713241

Projectomschrijving : Watertuinen, Landgoed Merici
Woningtype

: 33 eengezinswoningen

Code

Omschrijving

Keuze

Prijs Aantal Deadline

A15.200

Type C1 en C2 optie 1: uitbouw achtergevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel van de woning (2400
mm). De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd.
De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Contractueel wordt vastgelegd
dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.
Uitvoering volgens optietekening.

€

42.500,00 ...........

A15.201

Type C1 en C2 optie 2: uitbouw zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de zijgevel van de woning (2400 mm).
De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd. De
gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Uitvoering volgens
optietekening.

€

42.500,00 ...........

A15.202

Type C1 en C2 optie 3: uitbouw achtergevel/zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel en aan de zijgevel van
de woning (beiden 2400 mm). De vloer, de bouwmuren en het
plafond worden verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en
dergelijke zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de voor deze
onderdelen geldende specificaties, als genoemd in de
Technische Omschrijving. Het elektra, de ventilatievoorziening en
de verwarmingsinstallatie worden, indien nodig, aangepast.
Contractueel wordt vastgelegd dat de uitbreiding gedeeltelijk op
het terrein van de buren komt. Uitvoering volgens optietekening.

€

79.000,00 ...........

A15.300

Type D optie 1: uitbouw achtergevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel van de woning (2400
mm). De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd.
De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Contractueel wordt vastgelegd
dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.
Uitvoering volgens optietekening.

€

42.500,00 ...........

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW
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Opdrachtformulier koperskeuze
Werknummer

: 713241

Projectomschrijving : Watertuinen, Landgoed Merici
Woningtype

: 33 eengezinswoningen

Code

Omschrijving

Keuze

Prijs Aantal Deadline

A15.302

Type D optie 2: uitbouw zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de zijgevel van de woning (2400 mm).
De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd. De
gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Uitvoering volgens
optietekening.

€

41.500,00 ...........

A15.303

Type D optie 3: uitbouw achtergevel/zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel en aan de zijgevel van
de woning (beiden 2400 mm). De vloer, de bouwmuren en het
plafond worden verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en
dergelijke zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de voor deze
onderdelen geldende specificaties, als genoemd in de
Technische Omschrijving. Het elektra, de ventilatievoorziening en
de verwarmingsinstallatie worden, indien nodig, aangepast.
Contractueel wordt vastgelegd dat de uitbreiding gedeeltelijk op
het terrein van de buren komt. Uitvoering volgens optietekening.

€

76.000,00 ...........

A15.400

Type E optie 1: uitbouw achtergevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel van de woning (2400
mm). De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd.
De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Contractueel wordt vastgelegd
dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.
Uitvoering volgens optietekening.

€

33.000,00 ...........

A15.401

Type Ek optie 1: uitbouw achtergevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel van de woning (2400
mm). De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd.
De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Contractueel wordt vastgelegd
dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.
Uitvoering volgens optietekening.

€

33.000,00 ...........

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW
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Opdrachtformulier koperskeuze
Werknummer

: 713241

Projectomschrijving : Watertuinen, Landgoed Merici
Woningtype

: 33 eengezinswoningen

Code

Omschrijving

Keuze

Prijs Aantal Deadline

A15.500

Type Z1 optie 1: uitbouw achtergevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel van de woning (2400
mm). De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd.
De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Contractueel wordt vastgelegd
dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.
Uitvoering volgens optietekening.

€

49.000,00 ...........

A15.501

Type Z2 optie 1: uitbouw achtergevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel van de woning (2400
mm). De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd.
De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Contractueel wordt vastgelegd
dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.
Uitvoering volgens optietekening.

€

29.500,00 ...........

A15.502

Type Z1 en Z2 optie 2: garage
Het vervangen van de berging aan de zijgevel van de woning
door een garage. De schuifpui wordt vervangen door een
gevelkozijn met draai-/kiep raam waardoor het terras bereikbaar
blijft. De garage wordt voorzien van een garage segmentdeur
(handbediend). De betonvloer, de wanden en het plafond worden
niet afgewerkt. De garage wordt voorzien van een dubbele
wandcontactdoos, schakelaar en lichtpunt (allen opbouw).
Uitvoering volgens optietekening.

€

15.000,00 ...........

A15.504

Type Z1 en Z2 optie 3: dakterras groot
Het aanbrengen van een dakterras op de 1e verdieping (afmeting
circa 6400 x 4600 mm). De doorvalbeveiliging bij het gevelkozijn
vervalt zodat het dakterras vanuit de woning bereikbaar wordt.
Het terras wordt afgewerkt met betontegels (300 x 300 mm) op
tegeldragers en rondom voorzien van een stalen spijlen hekwerk.
Vanuit de woning is er een afstap naar het dakterras. Uitvoering
volgens optietekening.

€

11.000,00 ...........

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW
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Opdrachtformulier koperskeuze
Werknummer

: 713241

Projectomschrijving : Watertuinen, Landgoed Merici
Woningtype

: 33 eengezinswoningen

Code

Omschrijving

A15.505

Type Z1 en Z2 optie 3: dakterras klein
Het aanbrengen van een dakterras op de 1e verdieping (afmeting
circa 3100 x 4600 mm). De doorvalbeveiliging bij het gevelkozijn
vervalt zodat het dakterras vanuit de woning bereikbaar wordt.
Het terras wordt afgewerkt met betontegels (300 x 300 mm) op
tegeldragers en rondom voorzien van een stalen spijlen hekwerk.
Vanuit de woning is er een afstap naar het dakterras. Uitvoering
volgens optietekening.

Keuze

Prijs Aantal Deadline
€

6.000,00 ...........

Deze optie is alleen mogelijk indien tevens gekozen wordt voor
optie A15.507.

A15.506

Type Z1 en Z2 optie 4: uitbouw zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de zijgevel van de woning (2060 mm).
De vloer, de bouwmuren en het plafond worden verlengd. De
gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen worden
uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen geldende
specificaties, als genoemd in de Technische Omschrijving. Het
elektra, de ventilatievoorziening en de verwarmingsinstallatie
worden, indien nodig, aangepast. Uitvoering volgens
optietekening.

€

28.000,00 ...........

A15.507

Type Z1 en Z2 optie 5: extra slaapkamer verdieping
Het realiseren van een 3e slaapkamer op de 1e verdieping van
de woning. De ruimte wordt afgewerkt conform de specificaties
voor een slaapkamer zoals omschreven in de Technische
Omschrijving. Uitvoering volgens optietekening.

€

30.000,00 ...........

A15.508

Type Z1 optie 6: uitbouw achtergevel/zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel en aan de zijgevel van
de woning. De vloer, de bouwmuren en het plafond worden
verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen
worden uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen
geldende specificaties, als genoemd in de Technische
Omschrijving. Het elektra, de ventilatievoorziening en de
verwarmingsinstallatie worden, indien nodig, aangepast.
Contractueel wordt vastgelegd dat de uitbreiding gedeeltelijk op
het terrein van de buren komt. Uitvoering volgens optietekening.

€

73.000,00 ...........

A15.509

Type Z2 optie 6: uitbouw achtergevel/zijgevel
Het uitbreiden van de woning door het realiseren van een uitbouw
op de begane grond aan de achtergevel en aan de zijgevel van
de woning. De vloer, de bouwmuren en het plafond worden
verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijke zullen
worden uitgevoerd overeenkomstig de voor deze onderdelen
geldende specificaties, als genoemd in de Technische
Omschrijving. Het elektra, de ventilatievoorziening en de
verwarmingsinstallatie worden, indien nodig, aangepast.
Contractueel wordt vastgelegd dat de uitbreiding gedeeltelijk op
het terrein van de buren komt. Uitvoering volgens optietekening.

€

54.000,00 ...........

Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW
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Paraaf: ....................

Prijzen inclusief 21% BTW
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