Koperskeuzelijst
Hoevesteijn Het Lint
Vianen

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

Eenheid

:

Hoeveelheid

Code

Betreft

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

2 van 59

Prijzen in €
incl. BTW

Omschrijving

OMSCHRIJVING BOUWVERSLAG:

Ruwbouwopties conform configurator

[ ]

22.

RUWBOUW & UITBREIDINGEN

[ ]

22.001A

1,00

post

A - Fort - Optie gevel keimwerk
- Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.

[ ]

22.101A

1,00

post

A - Fort - Optie 1200mm uitbouw rechts
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

16.400,00

[ ]

22.102A

1,00

post

A - Fort -Optie 1200mm uitbouw links
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

16.400,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.103A

1,00

post

A - Fort -Optie 2400mm uitbouw rechts
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

21.300,00

[ ]

22.104A

1,00

post

A - Fort -Optie 2400mm uitbouw links
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

22.300,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.105A

1,00

post

A - Fort - Optie erker voorgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Voorgevel kozijn verplaatst).
- Afmeting erker ca. 2230 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

12.800,00

[ ]

22.106A

1,00

post

A - Fort -Optie erker zijgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

14.600,00

[ ]

22.107A

1,00

post

A - Fort - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

[ ]

22.108A

1,00

post

A - Fort - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) +
1200mm uitbouw

24.500,00

[ ]

22.109A

1,00

post

A - Fort - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage) +
2400mm uitbouw

29.900,00

[ ]

22.110A

1,00

post

A - Fort - Optie vergroten garage
- Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.

8.500,00

[ ]

22.111A

1,00

post

A - Fort - Optie schoorsteen
- Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel
- Prefab betonnen afdekplaat
- Exclusief gasaansluiting
- Exclusief haard

[ ]

22.112A

1,00

post

A - Fort - Optie Frans balkon linkerzijgevel (2 stuks)
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

[ ]

22.113A

1,00

post

A - Fort - Optie Frans balkon rechterzijgevel (2 stuks)
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

14.700,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.114A

1,00

post

A - Fort - Optie luifel / carport
- ca. 2700x3300mm
- Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm.
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Multiplex plafond geschilderd.
- Gelamineerde houten kolom 180x180 mm
- Excl. vloer

[ ]

22.401A

1,00

post

A - Fort - Optie masterbedroom links + extra kastruimte
- Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.
- Extra kastruimte

[ ]

22.402A

1,00

post

A - Fort - Optie slaap- en badkamer op begane grond
- Volgens tekening.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Extra zone's vloerverwarming.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.

[ ]

22.403A

1,00

post

A - Fort - Optie masterbedroom links
- Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.

0,00

[ ]

22.404A

1,00

post

A - Fort - Optie masterbedroom rechts
- Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen.

0,00

[ ]

22.405A

1,00

post

A - Fort - Optie kleine badkamer
- Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer
- Vervallen bad in badkamer

[ ]

22.406A

1,00

post

A - Fort - Optie zolderindeling
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 aparte bergingen en overloop.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Exclusief verwarmings-/cv-installatie.
- Schuine kap standaard wit gegrond

[ ]

22.407A

1,00

post

A - Fort - Optie zolderindeling met badkamer
- Volgens tekening.
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 aparte bergingen, overloop en
badkamer.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.
- Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd.
- Schuine kap standaard wit gegrond

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

8.700,00

11.900,00

-1.950,00

6.300,00

15.300,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.001B2

1,00

post

B - Veste - Optie gevel keimwerk
Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.

[ ]

22.101B2

1,00

post

B - Veste - Optie 1200mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

13.500,00

[ ]

22.103B2

1,00

post

B - Veste - Optie 2400mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

18.600,00

[ ]

22.105B2

1,00

post

B - Veste - Optie erker linkerzijgevel (links)
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

14.600,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.106B2

1,00

post

B - Veste - Optie erker linker zijgevel (rechts)
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

[ ]

22.107B2

1,00

post

B - Veste - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

[ ]

22.108B2

1,00

post

B - Veste - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) +
1200mm uitbouw

24.500,00

[ ]

22.109B2

1,00

post

B - Veste - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) +
2400mm uitbouw

29.900,00

[ ]

22.110B2

1,00

post

B - Veste - Optie vergroten garage
- Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.

[ ]

22.111B2

1,00

post

B - Veste - Optie schoorsteen
- Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel
- Prefab betonnen afdekplaat
- Exclusief gasaansluiting
- Exclusief haard

[ ]

22.112B2

1,00

post

B - Veste - Optie Frans balkon achtergevel (2 stuks)
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

[ ]

22.113B2

1,00

post

B - Veste - Optie Frans balkon voorgevel (2 stuks)
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam.
- 2 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen
hekwerk "Frans balkon"

4.200,00

[ ]

22.114B2

1,00

post

B - Veste - Optie luifel/carport
- ca. 4000x3300mm
- Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm.
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Multiplex plafond geschilderd.
- Gelamineerde houten kolom 180x180 mm
- Excl. vloer

8.700,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

8.100,00

8.500,00

14.700,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.401B2

1,00

post

B - Veste - Optie alternatieve indeling zolder icm dakramen
8 stuks dakramen + plafond op 2600+
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.
> positie éénduidig op tekening aangeven !
- gipsplafond op 2600+, gespoten.
- opdeling van open ruimte naar 2 aparte bergingen en overloop.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Schuine kap standaard wit gegrond

[ ]

22.403B2

1,00

post

B - Veste - Optie alternatieve indeling begane grond
- Verbreden hal
- Verplaatsen toilet
- Extra kast

[ ]

22.404B2

1,00

post

B - Veste - Optie 4 slaapkamers (vervallen separaat toilet)
- Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer
- Inloopkast wordt slaapkamer

[ ]

22.405B2

1,00

post

B - Veste - Optie grote badkamer met separaat toilet
- Slaapkamer 2 wordt kleiner
- Badkamer ca. 1000mm breder

1.510,00

[ ]

22.406B2

1,00

post

B -Veste - Optie zolderindeling met twee kamers
Let op ! Voldoet niet aan bouwbesluit ! Onder andere daglicht !
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 aparte slaapkamers en overloop.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Verwarmingsinstallatie middels radiatoren.
- Schuine kap standaard wit gegrond

6.300,00

[ ]

22.407B2

1,00

post

B - Veste - Optie zolderindeling met badkamer
- Volgens tekening.
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 aparte bergingen, overloop en
badkamer.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.
- Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd.
- Schuine kap standaard wit gegrond

15.300,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

1.820,00

500,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 8 van 59

12.200,00

Betreft

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

9 van 59

[ ]

22.001C2

1,00

post

C - Kasteel - Optie gevel keimwerk
Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.

[ ]

22.101C2

1,00

post

C - Kasteel - Optie 1200mm uitbouw rechts
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

16.400,00

[ ]

22.102C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie 1200mm uitbouw links
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

16.400,00

[ ]

22.103C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie 2400mm uitbouw rechts
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

21.300,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.104C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie 2400mm uitbouw links
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

22.300,00

[ ]

22.105C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie erker voorgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Voorgevel kozijn verplaatst).
- Afmeting erker ca. 2230 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

12.800,00

[ ]

22.106C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie erker zijgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

14.600,00

[ ]

22.107C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

[ ]

22.108C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) +
1200mm uitbouw

24.500,00

[ ]

22.109C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) +
2400mm uitbouw

29.900,00

[ ]

22.110C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie vergroten garage
- Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

8.500,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.111C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie haard aansluiting
- Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel
- Exclusief gasaansluiting
- Exclusief haard

8.100,00

[ ]

22.112C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie Frans balkon linkerzijgevel
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

[ ]

22.113C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie Frans balkon rechterzijgevel
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

[ ]

22.402C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie ruimere hal
- Verbreden hal
- Verplaatsen toilet
- Extra kast

1.820,00

[ ]

22.403C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie slaap- en badkamer op begane grond
- Volgens tekening.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Extra zone's vloerverwarming.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.

11.900,00

[ ]

22.404C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie alternatieve indeling verdieping
- Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer
- Vervallen bad in badkamer

-1.900,00

[ ]

22.405C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie separaat toilet en berging
- Toilet is in basis separaat <<niet gerekend>>

500,00

- Berging ten koste van slaapkamer 1
- Achterwand toilet

[ ]

22.406C2

1,00

post

C. - Kasteel - Optie masterbedroom rechts
- Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen.

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

0,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.001D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie gevel keimwerk
- Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.

[ ]

22.101D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie 1200mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 7800x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

13.500,00

[ ]

22.103D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie 2400mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 7800x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

18.600,00

[ ]

22.104D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie erker voorgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

12.800,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.105D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie erker linkerzijgevel (links)
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

14.600,00

[ ]

22.106D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie erker linker zijgevel (rechts)
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

14.600,00

[ ]

22.107D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

[ ]

22.108D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) +
1200mm uitbouw

26.500,00

[ ]

22.109D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage) +
2400mm uitbouw

32.300,00

[ ]

22.110D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie vergroten garage
- Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.

[ ]

22.111D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie schoorsteen
- Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel
- Prefab betonnen afdekplaat
- Exclusief gasaansluiting
- Exclusief haard

[ ]

22.112D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie Frans balkon achtergevel
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

[ ]

22.113D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie Frans balkon voorgevel
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

8.500,00

14.700,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 13 van 59

8.100,00

Betreft

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

14 van 59

[ ]

22.114D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie luifel/carport
- ca. 4000x3300mm
- Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm.
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Multiplex plafond geschilderd.
- Gelamineerde houten kolom 180x180 mm
- Excl. vloer

8.700,00

[ ]

22.402D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie ruimere hal
- Verbreden hal
- Verplaatsen toilet
- Extra kast

1.820,00

[ ]

22.403D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie slaap- en badkamer op begane grond
- Volgens tekening.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Extra zone's vloerverwarming.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.

[ ]

22.404D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie berging en toilet (verdieping)
- Toilet is in basis separaat <<niet gerekend>>

11.900,00

500,00

- Berging ten koste van slaapkamer 1
- Achterwand toilet

[ ]

22.405D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie masterbedroom
- Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

0,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.001D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie gevel keimwerk
- Gevel, boven de plint, uitgevoerd in gekeimd metselwerk.

[ ]

22.101D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie 1200mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 7800x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

13.500,00

[ ]

22.103D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie 2400mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 7800x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

18.600,00

[ ]

22.104D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie erker voorgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

12.800,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.105D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie erker linkerzijgevel (links)
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

14.600,00

[ ]

22.106D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie erker linker zijgevel (rechts)
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

14.600,00

[ ]

22.107D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

8.100,00

[ ]

22.108D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage)
+ 1200mm uitbouw

26.500,00

[ ]

22.109D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie geïsoleerde berging (isolatiepakket garage)
+ 2400mm uitbouw

32.300,00

[ ]

22.110D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie vergroten garage
- Ongeïsoleerde garage vergroten van 6740 naar 9000mm diep.

[ ]

22.111D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie schoorsteen
- Inclusief dubbelwandig rookkanaal geschikt voor houtkachel
- Prefab betonnen afdekplaat
- Exclusief gasaansluiting
- Exclusief haard

[ ]

22.112D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie Frans balkon achtergevel
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

[ ]

22.113D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie Frans balkon voorgevel
- vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiepraam
- 2 stuks kozijnen met draaideur met standaard stripstalen hekwerk
"Frans balkon"

2.400,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

14.700,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.114D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie luifel
- ca. 4000x3300mm
- Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm.
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Multiplex plafond geschilderd.
- Gelamineerde houten kolom 180x180 mm
- Excl. vloer

10.300,00

[ ]

22.116D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie ossenoog
- Ossenoog in wolfseind voorgevel.

8.100,00

[ ]

22.402D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie ruimere hal
- Verbreden hal
- Verplaatsen toilet
- Extra kast

1.820,00

[ ]

22.403D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie slaap- en badkamer op begane grond
- Volgens tekening.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Extra zone's vloerverwarming.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.

[ ]

22.404D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie berging en toilet (verdieping)
- Toilet is in basis separaat <<niet gerekend>>

11.900,00

500,00

- Berging ten koste van slaapkamer 1
- Achterwand toilet

[ ]

22.405D2

1,00

post

D2 - Chateau - Optie masterbedroom
- Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

0,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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[ ]

22.101Eli

1,00

post

Eli - Hofstede -Optie 1200mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

13.500,00

[ ]

22.103Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie 2400mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

18.600,00

[ ]

22.104Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie erker voorgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

12.800,00

[ ]

22.107Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

8.100,00

[ ]

22.109Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie geïsoleerde garage/werkkamer + 2400mm
uitbouw
- Garage als werkkamer bij woonkamer betrekken

21.200,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________
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[ ]

22.114Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie luifel / carport
- ca. 2700x3000mm
- Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm.
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Multiplex plafond geschilderd.
- Gelamineerde houten kolom 180x180 mm
- Excl. vloer

8.700,00

[ ]

22.112Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie Frans balkon achtergevel
- Vervallen van; 1 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam.
- 1 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen
hekwerk "Frans balkon"

2.200,00

[ ]

22.403Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping met toilet op badkamer
- Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer.

[ ]

22.404Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom voor
- Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.

0,00

[ ]

22.405Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom achter
- Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen.

0,00

[ ]

22.406Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm
inloopkast voor
- Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen met scheidingswand t.b.v.
inloopkast 1.06

0,00

[ ]

22.407Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm
inloopkast achter
- Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen met scheidingswand t.b.v.
inloopkast 1.06

0,00

[ ]

22.408Eli

1,00

post

-1.000,00

[ ]

22.408Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm
inloopkast achter en vervallen separaat toilet
- Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen met scheidingswand t.b.v.
inloopkast 1.06
- Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer
Eli - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm
inloopkast/badkamer achter

[ ]

22.409Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie indeling zolder
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 onbenoemde ruimten en overloop.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Exclusief verwarmingsinstallatie.
- Schuine kap standaard wit gegrond

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

5.700,00

6.300,00

Paraaf opdrachtgever: __________
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[ ]

22.410Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie indeling badkamer op zolder
- Volgens tekening.
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 aparte onbenoemde ruimten,
overloop en badkamer.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.
- Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd.
- Separate techniekruimte
- Schuine kap standaard wit gegrond

15.300,00

[ ]

22.101Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie 1200mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

13.500,00

[ ]

22.103Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie 2400mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

18.600,00

[ ]

22.104Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie erker voorgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

12.800,00
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[ ]

22.107Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

8.100,00

[ ]

22.109Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie geïsoleerde garage/werkkamer + 2400mm
uitbouw
- Garage als werkkamer bij woonkamer betrekken

21.200,00

[ ]

22.114Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie luifel / carport
- ca. 2700x3000mm
- Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm.
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Multiplex plafond geschilderd.
- Gelamineerde houten kolom 180x180 mm
- Excl. vloer

8.700,00

[ ]

22.112Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie Frans balkon voorgevel (2 stuks)
- Vervallen van; 2 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam.
- 2 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen
hekwerk "Frans balkon"

4.200,00

[ ]

22.113Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie Frans balkon achtergevel
- Vervallen van; 1 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam.
- 1 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen
hekwerk "Frans balkon"

2.200,00

[ ]

22.403Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping met toilet op badkamer
- Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer.

[ ]

22.404Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom voor
- Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen.

0,00

[ ]

22.405Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom achter
- Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen.

0,00

[ ]

22.406Ere

1,00

post

Ere – Hofstede – Optie indeling verdieping masterbedroom icm
inloopkast voor
- Slaapkamer 3 en 4 samenvoegen met scheidingswand t.b.v.
inloopkast 1.06

0,00

[ ]

22.407Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm
inloopkast achter
- Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen met scheidingswand t.b.v.
inloopkast 1.06

0,00

[ ]

22.408Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie indeling verdieping masterbedroom icm
inloopkast achter en vervallen separaat toilet
- Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen met scheidingswand t.b.v.
inloopkast 1.06
- Vervallen separaat toilet, plaatsing in badkamer

-1.000,00
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[ ]

22.409Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie indeling zolder
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- opdeling van open ruimte naar 2 onbenoemde ruimten en overloop.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Exclusief verwarmingsinstallatie.
- Schuine kap standaard wit gegrond

[ ]

22.410Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie indeling badkamer op zolder
- Volgens tekening.
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 aparte onbenoemde ruimten,
overloop en badkamer.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.
- Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd.
- Schuine kap standaard wit gegrond

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.
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[ ]

22.101Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie 1200mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

13.500,00

[ ]

22.103Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie 2400mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

18.600,00

[ ]

22.104Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie erker voorgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

12.800,00

[ ]

22.107Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

8.700,00

[ ]

22.109Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie geïsoleerde garage/werkkamer + 2400mm
uitbouw
- Garage als werkkamer bij woonkamer betrekken

21.200,00
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[ ]

22.114Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie luifel / carport
- ca. 2700x3000mm
- Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm.
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Multiplex plafond geschilderd.
- Gelamineerde houten kolom 180x180 mm
- Excl. vloer

8.700,00

[ ]

22.112Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie Frans balkon achtergevel
- Vervallen van; 1 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam.
- 1 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen
hekwerk "Frans balkon"

2.200,00

[ ]

22.407Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie indeling verdieping
- Slaapkamer 1 opdelen tot slaapkamer 1 en 4

1.400,00

[ ]

22.404Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie indeling zolder icm dakramen voorgevel
2 stuks dakramen + plafond op 2600+
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.
> positie éénduidig op tekening aangeven !
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Schuine kap standaard wit gegrond

8.500,00

[ ]

22.405Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie indeling zolder icm dakramen achtergevel
2 stuks dakramen + plafond op 2600+
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.
> positie éénduidig op tekening aangeven !
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Schuine kap standaard wit gegrond

8.500,00

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.
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1,00
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Fli - Kanteel - Optie indeling badkamer op zolder
- Volgens tekening.
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 aparte onbenoemde ruimten,
overloop en badkamer.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.
- Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd.
- Schuine kap standaard wit gegrond

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.
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[ ]

22.101Fre
.

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie 1200mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x1200mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

13.500,00

[ ]

22.103Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie 2400mm uitbouw
- Afmeting aanbouw woning ca. 6500x2400mm diepte.
- Verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Aftimmering t.g.v. stalen constructieve ligger onder scheiding met
uitbreiding.
- Gevels als spouwmuur.
- Bestaande gevelkozijn woonkamer wordt naar nieuwe
achtergevel verplaatst.
- Uitbreiden vloerverwarming
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

18.600,00

[ ]

22.104Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie erker voorgevel
- Plaats erker volgens optie-tekening.
(Bestaande kozijnen vervallen)
- Afmeting erker ca. 3950 breed x 950mm diep.
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900mm.
- Erkerkozijnen voorzien van vaste ramen.
- Nibostone vensterbank 20x300mm en prefab betonnen
raamdorpelstenen onder de kozijnen.
- Geïsoleerd platdak voorzien van bitumineuze
dakbedekking en voorzien van spuwer.
- Gipsplaten plafond met wit spuitwerk afwerking.
- Overige afwerking gelijk aan afwerking woning.

12.800,00

[ ]

22.107Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie geïsoleerde garage (isolatiepakket garage)
- Verzwaring funderingsbalk
- Kalkzandsteen binnenspouwblad (vuilwerk)
- Buitenblad ongewijzigd
- Gevel-/dakisolatie

8.100,00

[ ]

22.109Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie geïsoleerde garage/werkkamer + 2400mm
uitbouw
- Garage als werkkamer bij woonkamer betrekken

21.200,00
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[ ]

22.114Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie luifel / carport
- ca. 2700x3000mm
- Hoogte bovenkant daktrim ± 2900 mm.
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking.
- Multiplex plafond geschilderd.
- Gelamineerde houten kolom 180x180 mm
- Excl. vloer

8.700,00

[ ]

22.112Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie Frans balkon voorgevel
- Vervallen van; 1 stuks lichtkozijnen met draaikiep- en vastraam.
- 1 stuks kozijnen met dubbele draaideur met standaard stripstalen
hekwerk "Frans balkon"

2.200,00

[ ]

22.407Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie indeling verdieping
- Slaapkamer 1 opdelen tot slaapkamer 1 en 4

1.400,00

[ ]

22.404Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie indeling zolder icm dakramen voorgevel
2 stuks dakramen + plafond op 2600+
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.
> positie éénduidig op tekening aangeven !
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Schuine kap standaard wit gegrond

8.500,00

[ ]

22.405Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie indeling zolder icm dakramen achtergevel
2 stuks dakramen + plafond op 2600+
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.
> positie éénduidig op tekening aangeven !
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Schuine kap standaard wit gegrond

8.500,00
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Fre - Kanteel - Optie indeling badkamer op zolder
- Volgens tekening.
- Gipsplafond op 2600+, gespoten.
- Opdeling van open ruimte naar 2 aparte onbenoemde ruimten,
overloop en badkamer.
- Uitbreiding voorzien van elektrische installatie
volgens NEN 1010.
- Standaard douche, wastafel en cv-combinatie conform technische
omschrijving.
- Uitbreiding elektrische installatie volgens NEN 1010.
- Overige afwerkingen gelijk aan afwerking woning.
- Behoudens badkamer overige ruimten op zolder onverwarmd.
- Schuine kap standaard wit gegrond

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________
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[ ]

24.201A
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DAKKAPELLEN

1,00

post

A - Fort - Optie dakkapel rechterzijgevel (klein)
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

5.800,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.202A

1,00

post

A - Fort - Optie dubbele dakkapel achtergevel (klein, 2 stuks)
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

11.200,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.203A

1,00

post

A - Fort - Optie enkele dakkapel achtergevel (klein)
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

5.800,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.204A

1,00

post

A - Fort - Optie dakkapel linkerzijgevel (klein)
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

5.800,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 29 van 59

Betreft

[ ]

24.201B2

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

30 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

B1. pan - Veste - Optie dakkapel klein voorgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

5.800,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.202B2

1,00

post

B1. pan - Veste - Optie dakkapel klein achtergevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

5.800,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.203B2

1,00

post

B1. pan - Veste - Optie dakkapel (2 stuks) klein linker zijgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

9.800,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.204B2

1,00

post

B1. pan - Veste - Optie dakkapelen (2 stuks) groot rechterzijgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

19.200,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.205B2

1,00

post

B1. pan - Veste - Optie dakkapel groot rechterzijgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vast raam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

9.800,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 30 van 59

Betreft

[ ]

24.201B2

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

31 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

B2. riet - Veste - Optie dakkapel klein voorgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

6.600,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.202B2

1,00

post

B2. riet - Veste - Optie dakkapel klein achtergevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

6.600,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.203B2

1,00

post

B2. riet - Veste - Optie dakkapel (2 stuks) klein linker zijgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

12.500,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.204B2

1,00

post

B2. riet - Veste - Optie dakkapelen (2 stuks) groot rechterzijgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

20.100,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.205B2

1,00

post

B2. riet - Veste - Optie dakkapel groot rechterzijgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vast raam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

10.300,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 31 van 59

Betreft

[ ]

24.201C2

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

32 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

C1. pan - Kasteel - Optie dakkapel klein achtergevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

5.600,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.202C2

1,00

post

C1. pan - Kasteel - Optie dakkapel groot achtergevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vast raam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

9.300,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.203C2

1,00

post

C1. pan - Kasteel - Optie dakkapel groot badkamer
> De standaard 2 lids wordt 4 lids dakkapel

7.400,00

- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en
vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 32 van 59

Betreft

[ ]

24.201C2

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

33 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

C2. riet - Kasteel - Optie dakkapel klein achtergevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

6.100,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.202C2

1,00

post

C2. riet - Kasteel - Optie dakkapel groot achtergevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vast raam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

9.800,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.203C2

1,00

post

C2. riet - Kasteel - Optie dakkapel groot badkamer
> de standaard 2 lids wordt 4 lids dakkapel

7.400,00

- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en
vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.
> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 33 van 59

Betreft

[ ]

24.201D1

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

34 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

D1 - Slot - Optie dakkapellen (2 stuks) linkerzijgevel (klein)
2 stuks extra op de 1 stuks 2 vaks in de basis;
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 1400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

11.200,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.202D1

1,00

post

D1 - Slot - Optie dakkapellen (2 stuks) rechterzijgevel (groot)
In plaats van 2x klein in basis;
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vast raam met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 2400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

7.600,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 34 van 59

Betreft

[ ]

24.201D2

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

35 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

D2 – Chateau - Optie dakkapellen (2 stuks) rechterzijgevel (groot)
In plaats van 2x klein in basis;
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiepraam met
plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 2400mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

7.400,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.202D2

1,00

post

D2 – Chateau - Optie vergroten dakkapel linkerzijgevel
> de standaard 2 lids wordt 4 lids dakkapel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en
vastraam met plakroeden verdeling.
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

7.600,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 35 van 59

Betreft

[ ]

24.204Eli

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

36 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie dakkapel achtergevel links
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2
vaste ramen.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

10.200,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 36 van 59

Betreft

[ ]

24.203Ere

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

37 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie dakkapel voorgevel rechts
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2
vaste ramen met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

10.600,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.204Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie dakkapel achtergevel rechts
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2
vaste ramen.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

10.200,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 37 van 59

Betreft

[ ]

24.203Fli

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

38 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie dakkapel voorgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2
vaste ramen met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

10.600,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

22.204Fli

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie dakkapel achtergevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vast raam.
- Afmeting dakkapel ± 2200mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

9.100,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 38 van 59

Betreft

[ ]

24.203Fre

:

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

39 van 59

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie dakkapel voorgevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 2
vaste ramen met plakroeden verdeling.
- Afmeting dakkapel ± 3000mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

10.600,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

22.204Fre

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie dakkapel achtergevel
- Dakkapel op plaats volgens optie tekening met 1 draaikiep- en 1
vast raam.
- Afmeting dakkapel ± 2200mm breed x 1900mm hoog.
(buitenwerks)
- Incl. wijzigingskosten voor teken- en constructiewerk.

9.100,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 39 van 59

Betreft

[ ]

24.6

[ ]

24.601A

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

40 van 59

VERANDA'S

1,00

post

A - Fort - Optie veranda, 3000x6330mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 40 van 59

13.800,00

Betreft

[ ]

22.601B2

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

B - Veste - Optie veranda, ca. 3000x5500mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

41 van 59

13.800,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 41 van 59

Datum:

Betreft

[ ]

24.601C2

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

C. - Kasteel - Optie veranda, ca. 3000x5700mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

42 van 59

13.800,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 42 van 59

Datum:

Betreft

[ ]

24.601D1

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

D1 - Slot - Optie veranda, ca. 3000x6900mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

43 van 59

13.800,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 43 van 59

Datum:

Betreft

[ ]

24.601D2

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

D2 - Chateau - Optie veranda, ca. 3000x6900mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

44 van 59

13.800,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 44 van 59

Datum:

Betreft

[ ]

24.601Eli

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie veranda, ca. 3200x4000mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Achterwand met standaard rabatdelen
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

45 van 59

13.800,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 45 van 59

Datum:

Betreft

[ ]

24.601Ere

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie veranda, ca. 3200x4000mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Achterwand met standaard rabatdelen
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

46 van 59

13.800,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 46 van 59

Datum:

Betreft

[ ]

24.601Fli

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Fli - Kanteel - Optie veranda, ca. 3200x4000mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Achterwand met standaard rabatdelen
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

47 van 59

13.800,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 47 van 59

Datum:

Betreft

[ ]

24.601Fre

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Fre - Kanteel - Optie veranda, ca. 3200x4000mm
- Hoogte bovenkant daktrim ca. 2900 mm
- Heiwerk
- Funderingsbalk met opstortingen
- Gelamineerde houten kolommen 180x180mm, geschilderd
- Houten balklaag met platdakplaten, voorzien
van bitumineuze dakbedekking
- Western red cedar boeiboord, geschilderd
- Multiplex plafond, geschilderd
- Achterwand met standaard rabatdelen
- Let op ! Exclusief vloer.
> Volgens optietekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

48 van 59

13.800,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 48 van 59

Datum:

Betreft

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

[ ]

30.

[ ]

30.102Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie openslaande deuren
- Openslaande deuren in plaats vast glas met tussenstijl

[ ]

30.103Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie raam op borstwering
- Vervallen lichtkozijn vanaf peil
- Lichtkozijn met borstwering volgens tekening

[ ]

30.104Eli

1,00

post

Eli - Hofstede - Optie onder ramen 1e verdieping
- Volgens tekening

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

49 van 59

KOZIJNEN. RAMEN EN DEUREN

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

0,00

1.900,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 49 van 59

2.300,00

Betreft

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

[ ]

30.102Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie openslaande deuren
- Openslaande deuren in plaats vast glas met tussenstijl

[ ]

30.103Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie raam op borstwering
- Vervallen lichtkozijn vanaf peil
- Lichtkozijn met borstwering volgens tekening

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

50 van 59

2.300,00

0,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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Datum:

Betreft

[ ]

30.102Fli

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

F - Kanteel - Optie openslaande deuren
- Openslaande deuren in plaats vast glas met tussenstijl

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

51 van 59

2.300,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
Pagina 51 van 59

Datum:

Betreft

[ ]

33.

[ ]

33..101B2

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

52 van 59

DAKAFWERKING / DAKRAMEN

1,00

post

B - Veste - Optie riet
Dakbekleding riet in plaats van pannen.

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

20.000,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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Betreft

[ ]

33..101C2

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

C - Kasteel - Optie riet
Dakbekleding riet in plaats van pannen.

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

53 van 59

20.000,00

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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Datum:

Betreft

[ ]

33.201A

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

54 van 59

A - Fort - Optie dakramen (2 stuks zijgevel/kleine dakvlak)
2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

2.490,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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Betreft

[ ]

33.201B1

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

55 van 59

B1. pan - Veste - Optie dakramen (2 stuks zijgevel/kleine dakvlak)
2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

2.490,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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Betreft

[ ]

33.201B2

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

56 van 59

B2. riet - Veste - Optie dakramen (2 stuks zijgevel/kleine dakvlak)
2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

2.890,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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Betreft

[ ]

24.201Ere

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

57 van 59

Ere - Hofstede - Optie dakramen achter (2 stuks)
2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

2.490,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

[ ]

24.202Ere

1,00

post

Ere - Hofstede - Optie dakramen voor (2 stuks)
2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

2.490,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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Betreft

[ ]

24.201F

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

1,00

post

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:

58 van 59

F - Kanteel -Optie dakramen achter (2 stuks)
2 stuks
- Het leveren en aanbrengen van een Velux dakraam GGL-MK04
HR++ glas afmeting 780x980mm.
- Het maken van een sparing in prefab dak (vanuit fabriek geleverd)
- Als aftimmering rondom het dakraam een koplat aanbrengen op de
dakplaat.
- Excl. schilderwerkzaamheden.

2.490,00

> Positie éénduidig op tekening aangeven !

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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Betreft

:

Bouwverslag Meer- en Minderwerk

Datum:

23-11-2017

Tijd:

14:15

Pagina:
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TOTAAL

€

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever

:____________________________________________

Handtekening

:____________________________________________

Datum

:____________________________________________

Paraaf Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling bv: _____________

d.d.

Paraaf opdrachtgever: __________

d.d.
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