
Standaard lijst bouwkundige ruwbouwopties
prijsvast t/m sluitingsdatum 

(uiterlijk 1-1-2023)

Watervilla's type E en F Waterborg Puttershoek

Ruwbouwopties

optienr. Datum: 13-09-2022 keuze incl. BTW

10045 Optie 02, Type E, werkkamer op de begane grond [ ] 1.750,00€            

Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10046 Optie 03, type E, berging verkleinen en realiseren tuinkamer [ ] 14.800,00€         

Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10047 Optie 04, type E, berging verkleinen en realiseren werkkamer met eigen toegang [ ] 16.900,00€         

Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

 

10048* Optie 05, type E, berging verkleinen en realiseren slaap- en badkamer op de begane grond [ ] 35.950,00€         

(* De optie is verplicht gekoppeld aan de optie 10049 techniekruimte naar de 1e verdieping)

Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10049 Optie 07, type E, drie slaapkamers, badkamer en techniekruimte op de eerste verdieping [ ] 3.650,00€            

Conform optietekening 03 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10050 Optie 09, type E, carport voor de bergruimte/techniek [ ] 15.850,00€         

Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10051 Optie 08 of 05, type E of F, brede aluminium schuifpui i.p.v. dubbele deuren [ ] 4.850,00€            

Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10052 Optie 01 of 04, type E of F, deur in achtergevel berging/techniekruimte op de begane grond [ ] 2.875,00€            

Conform optietekening 02 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10053 Optie 03,type F, berging/techniek verkleinen en realiseren slaapkamer met inloopkast, badkamer en tuin/eetkamer[ ] 35.950,00€         

Conform optietekening 04 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10054 Optie 07, type F, drie slaapkamers, berging, inloopkast en badkamer met daglicht op de 1e verdieping [ ] 4.850,00€            

Conform optietekening 04 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10055 Optie 01, Type F, geen werkkamer en keuken naar de voorzijde [ ] 575,00-€               

Conform optietekening 04 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

10056 Optie 06, type F, Grote slaapkamer v.v. inloopkast, i.p.v. slaapkamer [ ] 175,00-€               

Conform optietekening 04 d.d. 13-09-2022 en technische omschrijving d.d. …..

20001 Buitenkraan (vorstvrij en aftapbaar in de meterkast) [ ] 825,00€               

30002 Extra PV-panelen [ ] P.M.

30004 Voorziening t.b.v. een laadpaal [ ] P.M.

71999 Casco badkamer t.a.v. sanitair en tegelwerk [ ] 2.750,00-€            

Conform cascoverklaring d.d. 12-09-2022

71999a Type E, casco toilet t.a.v. sanitair en tegelwerk [ ] 750,00-€               

Conform cascoverklaring d.d. 12-09-2022

71999b Type F, casco 2 toiletten t.a.v. sanitair en tegelwerk [ ] 1.500,00-€            

Conform cascoverklaring d.d. 12-09-2022

TOELICHTING STANDAARD LIJST BOUWKUNDIGE RUWBOUWOPTIES

· Voor de goede orde delen wij u mede dat het voor ons niet mogelijk is om na de sluitingsdatum nieuwe meer- en 

minderwerkopdrachten of wijzigingen in behandeling te nemen, uitgezonderd late kopers;

· Meerwerkopties of -lijsten die onder voorbehoud zijn ondertekend kunnen niet in behandeling worden genomen;
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· Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u door middel van een schrijven voorzien van naam van het project, het 

bouwnummer, uw naam, adres en telefoonnummer kenbaar maken.

AKKOORDVERKLARING STANDAARD LIJST BOUWKUNDIGE RUWBOUWOPTIES

Bouwnummer : ……………………………..      (svp op alle bladzijden invullen)

Naam : ………………………………………

Adres : ……………………………………….

Woonplaats : ………………………………..

Telefoon : …………………………………...       (privé)

Telefoon : …………………………………...       (zaak)

Getekend te : ……………………………….

d.d. : ………………………………………….

Handtekening : ………………………………
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