Overzicht woonwensen

Projectnr.
Bouwnr.
Datum
Naam

Optie

0126.20
015
dinsdag 21 januari 2020 08:33
Hoef en Haag cv

Omschrijving

Status

Aantal

Verkoopprijs
incl. btw

Totaal

Ruwbouw
BO-2BH101

Dubbele openslaande deuren
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats
van de standaard pui een
hardhouten kozijn met dubbele openslaande deuren
en twee zijlichten geplaatst.
Indien niet nader omschreven zijn de materiaalkeuze,
de uitvoering en de
afwerking conform de technische omschrijving.

Opdracht

1

€2.800,00

€2.800,00

BO-2BH102

Uitbouw achtergevel 2,4 meter
De achterzijde van de woning wordt met circa 2,40
meter uitgebouwd. De
(betonnen) verdiepingsvloer en de dekvloer van de
begane grond lopen door in de
uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de
bestaande vloeren en wanden en
die van de uitbouw. Inclusief het aanpassen van de
elektra en de centrale
verwarmingsinstallatie. Deze optie is inclusief 1 extra
pv-paneel. Eén en ander
conform tekening. Indien niet nader omschreven zijn
de materiaalkeuze, de
uitvoering en de afwerking conform de technische
omschrijving.

Opdracht

1

€22.500,00

€22.500,00

BO-2BH110

Dakraam voorgevel
Er wordt een dakvenster van circa 97 x 78 centimeter
gerealiseerd in het dak
ter plaatse van de voorgevel. Het dakvenster wordt
aan de binnenzijde
fabrieksmatig wit afgewerkt. De sparing wordt haaks
afgetimmerd. Indien niet
nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en
afwerking conform de
technische omschrijving. Eén en ander conform de
optietekening.

Opdracht

1

€1.100,00

€1.100,00

BO-3023

Vergroten boiler van 150 naar 200 liter
De boiler (150 liter) vervangen voor een 200 liter
boiler. Deze optie is
verplicht wanneer er voor een bad in de badkamer
gekozen wordt.

Opdracht

1

€445,00

€445,00

Afbouw
EL-6201

Extra loze leiding (19mm) vanuit meterkast
Aanbrengen van een extra loze leiding (19 mm) incl.
inbouwdoos en blindplaat
vanuit de meterkast naar betreffende ruimte.

Opdracht

1

€180,00

€180,00

EL-6210

Extra dubbele wandcontactdoos
Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op
bestaande eindgroep.

Opdracht

1

€155,00

€155,00
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Aantal

Verkoopprijs
incl. btw

Totaal

Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep
Aanbrengen van een extra groep inclusief leiding en
enkele wandcontactdoos. Bij
deze optie is het mogelijk dat de groepenkast moet
worden uitgebreid met optie
EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de
installateur. Deze kosten
worden dan in de woonwensen verwerkt.

Opdracht

1

€205,00

€205,00

KE-1000

Keukeninstallatie conform basisuitvoering

Opdracht

1

€0,00

€0,00

SA-1000

Sanitair conform basisuitvoering

Opdracht

1

€0,00

€0,00

TE-1000

Tegelwerk conform basisuitvoering

Opdracht

1

€0,00

€0,00

Optie

Omschrijving

EL-6240

+
Totaal

€27.385,00

Voor akkoord:

Datum:
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Handtekening:

.......................................................................................................
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