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Datum : 8-4-2020
Project : P2018010 Hoevelaken, 57 + 3 woningen
Woningmodel : Woningtype B
Bouwnummer : 36

Optie Omschrijving Aantal Prijs incl. btw
Bouwkundig extern

1.010.1.001 Uitbouw 120 cm achtergevel  1 € 15.950,00
Het aanbrengen van een uitbouw van 120 cm aan de achterzijde van de woning. De
gevel wordt naar achteren verplaatst. In de achtergevel 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 wordt doorgetrokken. Deze optie is inclusief het vergroten van
de bron die noodzakelijk is voor de verwarming van uw woning.
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.

Indelingswijziging

2.040.1.025 Deur aanbrengen tussen woning en geisoleerde berging 1 € 1.650,00
Tussen berging en woning een deur aanbrengen. De deur bestaat uit een
stelkozijn met stalen binnendeur kozijn zonder bovenlicht met vlakke binnendeur
en voorzien van standaard beslag. Positie onder voorbehoud technische
uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.
Deze optie is niet van toepassing op bouwnummer 39.

2.040.2.36A Vergroting badkamer 1 € 1.190,00
Het vergroten van de badkamer met 30cm. 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.

Elektra

2.090.1.010 Extra enkele wandcontactdoos op een 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

Opdrachtbevestiging
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om alle gekozen opties te kunnen realiseren. Eventuele extra kosten die dit
voor u meebrengt worden na deadline voor u in kaart gebracht.

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

Afwerking

3.160.2.36B Wijzigingen na deadline 0 € 0,00
Coördinatiekosten voor het verwerken van wijzigingen na deadline.
Indien u na het verstrijken van de deadline een wijziging wilt laten aanbrengen
in opdrachtbevestiging en/of optietekeningen, worden naast de kosten voor de
wijziging zelf, coördinatiekosten in rekening gebracht.
Voor verplaatsingen en/of wijzigingen in de keuken ontvangt u van Siematic
Eigenhuis Keukens te Houten een offerte ter ondertekening. De kosten voor het
wijzigen van de aansluitingen worden, naast de coördinatiekosten, opgenomen in
de opdrachtbevestiging.
Voor verplaatsingen en/of wijzigingen in badkamer en/of toilet ontvangt u van
Van Wanrooij Keuken, Badkamer & Tegel Warenhuys te Waardenburg een offerte ter
ondertekening. Het totaalbedrag van deze offerte wordt, naast de
coördinatiekosten, opgenomen in de opdrachtbevestiging.

Totaal incl. btw € 21.125,00

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

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