
BPD Ontwikkeling BV
De Brand 30
3823 LK  AMERSFOORT

Datum : 13-3-2020
Project : P2018010 Hoevelaken, 57 + 3 woningen
Woningmodel : Woningtype T
Bouwnummer : 34

Optie Omschrijving Aantal Prijs incl. btw
Bouwkundig extern

1.010.1.005 Uitbouw 120 cm zijgevel 3,2 - 3,5 K 1 € 16.250,00
Het aanbrengen van een uitbouw van 120 cm over een lengte van 3,2m1 tot 3,5m1
de lange gevel van de woning. In de zijgevel wordt het standaard gevelkozijn
aangebracht. De begane grondvloer en de langswanden worden doorgezet in de
uitbouw. De buitengevel van de uitbouw wordt hetzelfde uitgevoerd als de rest
van de woning. Het betonplafond wordt doorgetrokken in de uitbouw en voorzien
van structuurspuitwerk. Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van
dakbedekking. Het aanwezige elektra wordt mee verplaatst en de vloerverwarming
word aangepast. De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de
technische omschrijving. Indien een uitbouw gekoppeld uitgevoerd wordt met de
naastgelegen woning heeft dit voor u geen prijsconsequenties.
Exclusief het aanpassen van de wamtepomp of de bron. Het combineren van diverse
opties kan tot gevolg hebben dat het noodzakelijk is om de warmtepomp of de
bron te vergroten/verzwaren.

Indelingswijziging

2.040.2.34A Vergroten badkamer 1 € 1.190,00
Het vergroten van de badkamer met 50cm. Een en ander als aangegeven op
optietekening. Deze optie is inclusief het verplaatsen van de aansluitingen op
de te verplaatsen wand, extra m2 wand- en vloertegelwerk en het verplaatsen van
het centrale lichpunt.

Keuken

3.060.1.010 Vervallen standaard keuken 1 € -10.500,00
De standaard keuken laten vervallen. De aansluitpunten van de keuken worden op
de standaard positie conform 0-tekening afgedopt.
Partijen zijn overeengekomen dat de ondernemer genoemde materialen en
constructies en / of werkzaamheden ten behoeve van de woning niet toepast en /
of verricht. Hierdoor voldoet aannemer (deels) niet aan de in de bouwvergunning
gestelde wettelijke voorschriften, waaraan een te bouwen woning dient te
voldoen zoals bijvoorbeeld de normen van het Bouwbesluit.
De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid
alsmede aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en
constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het
gevolg zijn.

Opdrachtbevestiging
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Optie Omschrijving Aantal Prijs incl. btw
U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw
woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde
wettelijke voorschriften wordt voldaan.
Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010:
Op dit overeengekomen minderwerk is de Beperkte Garantie- en waarborgregeling
2010 van toepassing.

Sanitair

3.070.1.012 Casco uitvoeren toiletruimten en badkamer 1 € -4.600,00
Het compleet laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in
toiletruimte(n) en badkamer, en de daarbij behorende materialen en
werkzaamheden.
- De elektra voorzieningen en het afzuigpunt van de mechanische ventilatie
worden op de standaard posities afgemonteerd;
- Water en riolering worden afgedopt volgens de standaard indeling;
- De wanden worden niet nader afgewerkt, eventuele leidingsleuven worden
dichtgezet;
- Het plafond wordt afgewerkt met spuitwerk net als in de rest van de woning;
- De vloer in beide toiletruimte wordt wel voorzien van dekvloer;
- De vloer in de badkamer wordt niet voorzien van dekvloer, de ruwe vloer en
leidingen zijn in het zicht;
- De elektrische radiator wordt niet aangebracht;
- Indien het inbouwreservoir van het toilet in een leidingschacht i.p.v. ervoor
wordt geplaatst, wordt het inbouwreservoir wel geplaatst.
Partijen zijn overeengekomen dat de ondernemer genoemde materialen en
constructies en / of werkzaamheden ten behoeve van de woning niet toepast en /
of verricht. Hierdoor voldoet aannemer (deels) niet aan de in de bouwvergunning
gestelde wettelijke voorschriften, waaraan een te bouwen woning dient te
voldoen zoals bijvoorbeeld de normen van het Bouwbesluit.
De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid
alsmede aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en
constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn
toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden
welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het
gevolg zijn.
U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw
woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde
wettelijke voorschriften wordt voldaan.
Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010:
Op dit overeengekomen minderwerk is de Beperkte Garantie- en waarborgregeling
2010 van toepassing.

Elektra

2.090.1.010 Extra enkele wandcontacdoos op aparte groep 1 € 285,00
Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos  op een aparte
eindgroep voor apparatuur met groot vermogen. Positie door koper aan te geven
op de verkoopplattegrond. Positie onder voorbehoud technische uitvoering.
Maatafwijkingen voorbehouden.
De installateur zal nadat alle keuzes zijn gemaakt, uw woning technisch gaan
uitwerken. Het is mogelijk dat er uitbreiding van uw meterkast noodzakelijk is
om alle gekozen opties te kunnen realiseren. Eventuele extra kosten die dit
voor u meebrengt worden na deadline voor u in kaart gebracht.
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Optie Omschrijving Aantal Prijs incl. btw
Loodgieter

2.100.1.031 Uitbreidingsmogelijkheid boiler warmtepomp installatie 1 € 2.050,00
Het uitbreiden van uw warmtepomp installatie met een 300 liter boiler.
Indien u kiest voor uitbreiding van de boiler naar een 300 liter boiler, is
hieronder indicatief weergegeven hoe lang deze boiler warm tapwater geeft.
Tijdsduur voordat de 300 ltr. boiler volledig leeg is getapt (indicatief)
- Tapdebiet  8 ltr./min - ca. 40 graden Celsius - tijdsduur ca. 56 min
- Tapdebiet 10 ltr./min - ca. 40 graden Celsius - tijdsduur ca. 45 min
- Tapdebiet 12 ltr./min - ca. 40 graden Celsius - tijdsduur ca. 37 min
- Tapdebiet 15 ltr./min - ca. 40 graden Celsius - tijdsduur ca. 30 min
De laadtijd bij een geheel leeg getapte 300 liter boiler is afhankelijk van het
vermogen van de bodembron en bedraagt gemiddeld tussen 110 en 160 minuten. U
kunt deze tijd versnellen door het vergroten van de bron van de warmtepomp. U
kunt hiervoor kiezen in optie 2.100.1.032

Totaal incl. btw € 4.675,00

Met vriendelijke groet, Voor akkoord:
Reinbouw B.V.

{{signer1}} {{signer2}}
J. Gerlagh - Klaasse
Woonadviseur BPD Ontwikkeling BV
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Aannemer:    Reinbouw BV

Opdrachtgever: BPD

Op deze tekening zijn alle door u gekozen opties verwerkt. Deze tekening dient slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan aangegeven maatvoeringen. De plaatsen van schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen, c.v.- en 

ventilatieapparatuur zijn bij benadering op de tekeningen aangegeven. Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk. 
Noodzakelijke wijzigingen bij uitvoering zijn voorbehouden. De verkoopcontractstukken blijven altijd bindend. 
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Op deze tekening zijn alle door u gekozen opties verwerkt. Deze tekening dient slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan aangegeven maatvoeringen. De plaatsen van schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen, c.v.- en 

ventilatieapparatuur zijn bij benadering op de tekeningen aangegeven. Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk. 
Noodzakelijke wijzigingen bij uitvoering zijn voorbehouden. De verkoopcontractstukken blijven altijd bindend. 
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ontleend aan aangegeven maatvoeringen. De plaatsen van schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen, c.v.- en 

ventilatieapparatuur zijn bij benadering op de tekeningen aangegeven. Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk. 
Noodzakelijke wijzigingen bij uitvoering zijn voorbehouden. De verkoopcontractstukken blijven altijd bindend. 
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Op deze tekening zijn alle door u gekozen opties verwerkt. Deze tekening dient slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan aangegeven maatvoeringen. De plaatsen van schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen, c.v.- en 

ventilatieapparatuur zijn bij benadering op de tekeningen aangegeven. Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk. 
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60 woningen Hoevelaken

Linker zijgevel
Woningtype T

02-03-2020

29-01-2020

N. de Haan

1:50 (A3)

P2018010 6

Bouwnummer 34



v. v.

**

Bouwplan:

Onderdeel:

tek. nr.werknr.

get.

schaaldatum

wijz. a

wijz. b

wijz. c

wijz. d

Aannemer:    Reinbouw BV

Opdrachtgever: BPD

Op deze tekening zijn alle door u gekozen opties verwerkt. Deze tekening dient slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan aangegeven maatvoeringen. De plaatsen van schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen, c.v.- en 

ventilatieapparatuur zijn bij benadering op de tekeningen aangegeven. Maatverschillen tussen tekeningen en realiteit zijn mogelijk. 
Noodzakelijke wijzigingen bij uitvoering zijn voorbehouden. De verkoopcontractstukken blijven altijd bindend. 
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