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Hoofdgroep Standaard Opties
Ruwbouwopties

B154 Achterhout opnemen in de binnenwand (per m2). €65,00 21-12-2021 3 € 195,00

 Voor het ophangen van zware voorwerpen aan de lichte scheidingswanden (bijvoorbeeld tv-console, boekenplank of een kapstok) zijn extra 
voorzieningen in de wand nodig in de vorm van achterhout. Op de optietekening kan je aangeven waar je extra achterhout wilt laten opnemen.    De 
genoemde prijs is een prijs per vierkante meter. Het totaal aantal vierkante meter wordt na opgave door Heilijgers bepaald in verband met de 
technische uitvoering.   NB: In de badkamer is er ter plaatse van de wastafel/spiegel achterhout opgenomen. Eventuele wijzigingen van achterhout 
in de sanitaire ruimte worden  via de projectshowroom verrekend.    NB: Indien je een keuken koopt bij de projectshowroom zal het benodigde  
achterhout in de keukenofferte worden meegenomen.   NB: Indien je een keuken koopt bij een keukenshowroom naar eigen keuze of je kiest om 
de indeling conform verkooptekening te laten aanbrengen, dan dien je middels deze optie aan te geven waar je extra achterhout wilt laten 
opnemen.

E060.L Extra dubbele wandcontactdoos in een lichte scheidingswand. €170,00 21-12-2021 1 € 170,00

 In de wand wordt een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht. De extra wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep. Op de 
optietekening kan je de gewenste plaats van de extra wandcontactdoos aangeven in de lichte scheidingswand.   NB: De door jou opgegeven positie 
betreft een circa positie, houdt er rekening mee dat er in verband met de constructie enige afwijking in maatvoering van de extra aansluitingen 
mogelijk is (max. 20 cm). 

EK075 Aanbrengen vaatwasseraansluiting (opbouw). €605,00 21-12-2021 1 € 605,00

 Voor de wand in de keuken wordt een enkele wandcontactdoos t.b.v. de vaatwasser aangebracht. Deze wandcontactdoos wordt aangesloten op 
een aparte groep. De waterleiding van de spoelbak wordt voorzien van een T-stuk en wordt afgewerkt met een tapkraan voorzien van keerklep. De 
riolering van de spoelbak wordt voorzien van een Y-stuk. De plaats van de wandcontactdoos staat in de keuken aangegeven op de optietekening 
en heeft een hoogte van 650mm+. Dit betreft een vaste positie en kan niet worden gewijzigd.  NB: Als je voor de aanpassingen in de keuken een 
complete offerte opvraagt door middel van het insturen van een keukeninstallatietekening (showroom naar eigen keuze) of als je de keuken koopt 
bij de door ons geselecteerde projectshowroom, hoef je deze optie niet te kiezen. Eventuele benodigde voorzieningen worden je dan via de 
betreffende offerte aangeboden, of via de showroom verder uitgewerkt.  NB: Afhankelijk van het aantal gekozen extra groepen kan het voorkomen 
dat er een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal deze later alsnog apart in rekening worden gebracht (optie 
E084).

E079 Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren. €80,00 21-12-2021 1 € 80,00

 De enkele wandcontactdoos op bestaande groep wordt uitgevoerd als een dubbele wandcontactdoos op bestaande groep. Uitvoering conform 
optietekening.  

E071 Aanbrengen wasdrogeraansluiting. €500,00 21-12-2021 1 € 500,00

 Ter plaatse van de wasmachineaansluiting wordt een enkele wandcontactdoos aangebracht in de constructieve betonwand t.b.v. een 
condensdroger. De extra wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep. De afvoer van de condensdroger wordt aangesloten op de 
afvoer van de wasmachine. Er wordt geen luchtafvoer voor de droger gemaakt. De wandcontactdoos wordt geplaatst bij de bestaande 
wandcontactdoos voor de wasmachine. Dit betreft een vaste positie die  niet gewijzigd kan worden. Uitvoering conform optietekening.   NB: Een 
afvoer van een condensdroger kan niet worden aangesloten op het ventilatiesysteem van jouw woning.   NB: Afhankelijk van het aantal gekozen 
extra groepen kan het voorkomen dat er een extra aardlekschakelaar nodig is (9 t/m 12 groepen). Als dit blijkt dan zal deze later alsnog apart in 
rekening worden gebracht (optie E084).
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Voorwaarden en bepalingen
Algemene voorwaarden
Op de standaard koperskeuzelijst zijn de Woningborg voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

Voorwaarden met betrekking tot meer‐ en minderwerken
Tot uitvoering van meer‐ en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor opdracht door koper﴾s﴿ ondertekend is.
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Meer‐ en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop‐/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.
Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer‐ en minderwerk regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden.
Aannemer kan het meer‐ en minderwerk eenzijdig annuleren.
Al de meer‐ en minderwerkoffertes dienen ‐ tenzij anders vermeld ‐ binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende
offertes worden niet in behandeling genomen. Indien Aannemer de offerte niet retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de
woning wilt laten doorvoeren.
Indien het meer‐ en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdatums getekend ontvangen is kan het bewuste meer‐ en minderwerk niet meer
in opdracht genomen worden.

Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ en / of minderwerken houdt
automatisch accoordering van deze voorwaarden in.

Datum Ondertekenen Handtekening

{{Signer1}}

ontwikkeling.nom@bpd.nl

Handtekening

{{Signer2}}
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