
Werk:

Werknaam:

2201

50 woningen De Akkerranden fase 4

Bouwnummer: 123

Woningtype: Type Margriet 6600 vrijstaand

Opdrachtbevestiging 

Hierbij bevestigen wij het onderstaande door u geselecteerde meer- en minderwerk.

Prijzen zijn incl. 21% BTW

Makelaarsopties

05a E6600 Dubbele deuren achtergevel ip.v. vast glas kozijn € 2.636,35 1,00

Het leveren en aanbrengen van dubbele deuren in de achtergevel op de 

begane grond ipv standaard vast glas.  Één van de dubbele deuren is door 

middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.

Deze optie is NIET mogelijk bij bouwnummers 120 en 121.

Afwerking conform de technische omschrijving.

24 E6600 Optie dakraam groot zijgevelzijde tuin € 3.309,60 2,00 st.

Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam 

(afmetingen circa 1340 x 1400 mm) in het schuine dakvlak op de 2e 

verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de 

binnenzijde afgetimmerd.

LET OP: Bij bnrs 101, 109, 116 en 123 is deze optie is alleen mogelijk in 

combinatie met minder PV panelen met als gevolg een mindere BENG 

score.

NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de 

woning een dakraam te realiseren.

Indelingswijzigingen

303200.123 Binnendeuren en kozijnen Svedex Standaard 1,00

Conform besteloverzicht Svedex met besteldatum: 30-11-2022

Keuken

470102.123 Keuken casco (standaard keuken installatie) € -7.865,00 1,00 st.

De keuken wordt casco opgeleverd. Er worden geen wijzigingen in de 

basis installatie van de keuken aangebracht, alle aansluitpunten worden 

op de standaard locatie afgedopt en de elektrapunten worden op de 

standaard locatie(s) afgemonteerd. 

Stelpost keukens incl BTW:

- Margriet -/-  € 7.865,--

De keuken stelpost wordt hierbij verrekend.

De standaard aansluitpunten t.b.v. de keuken worden aangelegd conform 

Image 0-tekeningen d.d. 16-01-2022
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Sanitair

530412.123 Sanitair conform digitale offerte UHUW Standaard 1,00 off

Offertenummer: 

Sanitair conform offerte UHUW d.d. : 

I.o.m Patrick Thal van HEK - UITERLIJK 1 JULI 2023 UITSLUITSEL 

SANITAIRE RUIMTES AFBOUWEN OF CASCO OPLEVEREN

Sanitair tekeningen d.d. 05-12-2022

Loodgieter

50.6002 Vorstvrije buitenkraan met gevelkom achtergevel € 540,00 1,00 st.

Het aanbrengen van een vorstvrije afsluitbaar buitentappunt (kraan met 

gevelkom) op een nader te bepalen punt in de gevel spouwmuur.

NB: De buitenkraan met gevelkom wordt op een hoogte van circa 500mm + 

MV (maaiveld) aangebracht.

Elektra

70.0011 Extra loze leiding vanuit meterkast € 300,00 2,00 st.

Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanuit de meterkast.

De loze leiding is na oplevering vrij te bedraden, diameter is standaard 19 

mm.

De gewenste positie ontvangen wij graag (eventueel gemaatvoerd) op 

tekening.

2 x keuken

70.0024 Verplaatsen willekeurig E punt € 125,00 1,00 st.

Het verplaatsen van een elektrotechnische wandaansluitpunt 

(wandcontactdoos / wandlichtpunt / schakelaar / loze leiding).

1 x serieschakelaar I & J

70.0051 Loze voorziening t.b.v. oplaadpunt auto € 375,00 1,00 st.

Een loze leiding 25 mm (duims) vanaf meterkast naar de buitengevel op 

1100 mm +vloer.

NB: Alleen mogelijk indien er een parkeerplek naast uw woning is.

Verwarming

52.0001 Opwaarderen vloerverwarming 2e verdieping naar 20 graden € 495,00 1,00

De leidingen van de vloerverwarming op de tweede verdieping, worden 

dichter bij elkaar aangebracht om een ontwerptemperatuur van 20 graden 

te bereiken. (De standaard ontwerptemperatuur voor de tweede verdieping 

is 15 graden)
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52.0002 Separate regeling vloerverwarming 2e verdieping € 535,00 1,00

Alleen in combinatie met optie 52.0001 (Opwaarderen ontwerptemperatuur 

naar 20 graden) 

Naregeling van de vloerverwarming van de tweede verdieping. Inclusief 1 

ruimtethermostaat, positie in overleg te bepalen. 

NB Exacte plaats t.a.v. goede temperatuurmeting, is uiteindelijk nog ter 

beoordeling van de installateur.

 450,95€Totaal incl. BTW

Wij willen u vragen om bovenstaande goed te controleren. Mocht er onverhoopt iets niet kloppen, dan verzoeken wij u 

dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Bij voorbaat dank.
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