Bevestiging koperskeuzen
Werknummer

:

Projectomschrijving

:

Woningtype

:

Bouwnummer

:

12445
Zouwdalveste fase 2.3 & 2.4
Fase 3 en 4
59

Hierbij geeft ondergetekende opdracht tot het uitvoeren van de navolgende koperskeuzen.
Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden meer en minderwerk.

Gegevens van de koper(s)
Naam

:

Correspondentie-adres

:

Postcode / Woonplaats

:

Telefoonnummer privé

:

Mobiel nummer

:

E-mail

:

Totaalprijs

:

€ 35.540,00

Handtekening voor akkoord :

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

Datum

:

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

Verzenden aan

:

Bouwen op Maat
Afdeling Woonadvies
Antwoordnummer 13092
5600 VE Eindhoven

Paraaf: ......................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum

17-5-2019
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Code

Omschrijving

A

Bouwkundige aanpassingen

A15

Uitbouw

Status Aantal

Prijs

datum akkoord

Het creëren van een uitbouw, met de hieronder aangegeven afmeting. De begane grond, de bouwmuren en
het betonnen plafond worden verlengd. De gevels, het dak, de binnenkant en dergelijken zullen worden
uitgevoerd conform de materialisering in de technische omschrijving. De installaties worden indien nodig
aangepast. Contractueel wordt vastgelegd, dat de uitbreiding gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.
Zie optietekening.
A15.101

Uitbouw achtergevel rijwoning 2,40 m1 diep.

Definitief

E.e.a. conform (optie)tekening, afwerking volgens afwerkstaat.
Woningbreedte inwendig 5,10m.

1

€ 17.450,00

1

€ 415,00

1

€ 95,00

4-1-2019

Om scheurvorming in lange wanden zoveel mogelijk te voorkomen
worden dilataties (vooraf gevormde voegen) aangebracht ter plaatse
van de aanbouw.

A60

Gevel wijziging(en)

A60.200

Verdiepingshoog draaikiep raam met zijlicht in achtergevel.
Bestaand kozijn met borstwering wijzigen in een verdiepingshoog
draai/kiep- en vastraam.

B

Indelingswijzigingen

B30

Eerste verdieping

B30.051

Verplaatsen slaapkamermuur.

Definitief
17-5-2019

Definitief

Verplaatsen scheidingsmuur tussen slaapkamer 1 en 2.

21-2-2019

E.e.a. conform meterkasttekening.

F

Elektrische installatie

F10

Wandcontactdozen
Leveren en aanbrengen van extra wandcontactdoos met randaarde. De elektra-uitbreiding vindt plaats
zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast.
Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.

F10.103

Dubbele wandcontactdoos (duodoos, verticaal geplaatst).

Definitief

1

€ 195,00

21-2-2019

F15

Lichtpunten
De plaats die u aangeeft op tekening kan in de praktijk iets afwijken. Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt
tegen/in de kapconstructie te plaatsen. Met uw
woonadviseur kunt u de gewenste plaats op tekening aangeven. Prijs per stuk.

F15.100

Wandlichtpunt inclusief schakelaar.

Definitief

2

€ 470,00

21-2-2019

Paraaf: ......................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum

17-5-2019
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Code

Omschrijving

F

Elektrische installatie

F15

Lichtpunten

Status Aantal

Prijs

datum akkoord

De plaats die u aangeeft op tekening kan in de praktijk iets afwijken. Het is niet mogelijk het plafondlichtpunt
tegen/in de kapconstructie te plaatsen. Met uw
woonadviseur kunt u de gewenste plaats op tekening aangeven. Prijs per stuk.
F15.101

Wandlichtpunt op bestaande schakelaar.

Definitief

3

€ 390,00

6

€ 1.410,00

3

€ 390,00

1

€ 135,00

21-2-2019

F15.115

Plafondlichtpunt inclusief schakelaar.

Definitief
21-2-2019

F15.116

Plafondlichtpunt op reeds aanwezige schakelaar.

Definitief
21-2-2019

F20

Schakelaar

F20.101

Lichtpunt op twee wisselschakelaars (ipv één enkelpolige schakelaar).

Definitief
21-2-2019

F35

Loze leidingen
Leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanuit meterkast eindigend in een doos. Deze uitbreiding
vindt plaats zonder uitbreiding van het aantal groepen in de meterkast. Alle loze leidingen zijn voorzien van
een trekdraad.
Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening. Prijs per stuk.

F35.105

Loze leiding tbv zonwering / rolluik.

Definitief

Loze leiding eindigend in centraaldoos tbv electrisch bedienbaar
rolluik of zonwering.

F40

6

€ 720,00

21-2-2019

Verplaatsen aansluitpunten
Verplaatsingen van de standaard aansluitpunten in de keuken worden niet aan u doorberekend, onder
voorwaarde dat opdracht vóór de gestelde deadline in bezit is bij uw woonadviseur.
Overige verplaatsingen in de elektrische installatie van uw woning worden aan u doorberekend via
onderstaande opgave.
Plaats in overleg met woonadviseur en conform tekening.
Let wel! Maatvoering van de plafondlichtpunten kan in de praktijk afwijken van de maten aangegeven op
tekening. Dit heeft te maken met het productiesysteem in de fabriek van de leverancier.

F40.051

Verplaatsen vier of meer aansluitpunten.

Definitief

1

€ 295,00

1

€ 285,00

21-2-2019

Prijs geldig tot aan deadline.

F70

Aanpassen meterkast

F70.100

Extra aardlekschakelaar 4-polig in meterkast.

Definitief

Leveren en aanbrengen van extra 4-polige aardlekschakelaar, indien
door uitbreiding van elektrische installatie het aantal groepen boven
de 8 stuks uitkomt.

21-2-2019

Paraaf: ......................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum

17-5-2019
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Code

Omschrijving

M

Sanitair

M00

Sanitairpakket

Status Aantal

Prijs

datum akkoord

Leveren en aanbrengen van het sanitairpakket ter plaatse van toilet en badkamer, zoals onderstaand
omschreven.
Het sanitairpakket is inclusief leidingwerk en sanitair, e.e.a. zoals omschreven in het bijbehorende
productblad.
Het sanitairpakket is exclusief bouwkundige kosten (zoals wanden, aanbouwen bad e.d.), tegelwerk en
armaturen (tenzij nadrukkelijk anders omschreven). Bouwkundige kosten, worden verrekend via het
tegelpakket. Uw keuze tegelwerk kunt u aangegeven middels de tegelpakketten.
M00.3P.211

Sanitairpakket Platina++ ipv basis koop

Definitief

1

€ 7.975,00

1

€ 105,00

21-2-2019

M10

Basis sanitair
Leveren en aanbrengen standaard sanitair volgens onderstaande specificaties.

M10.101

Verhogen douchemengkraan.

Definitief

Standaard hoogte douchemengkraan (1.100+vl.) verhogen naar
1.300+vl.

M24

21-2-2019

Wandcloset
Leveren en aanbrengen (gewijzigde) toiletcombinatie volgens onderstaande specificaties, inclusief het
benodigde tegel- en leidingwerk. Plaatsing conform optietekening.

M24.101

Aanpassen hoogte toiletpot.

Definitief

P

Tegelwerk

P00

Tegelpakketten

2

€ 220,00

21-2-2019

Verhogen hoogte toiletpot naar 480mm +vl.

Leveren en aanbrengen van het tegelpakket ter plaatse van toilet en badkamer, zoals onderstaand
omschreven.
Het tegelpakket is inclusief bouwkundige kosten (zoals wanden, aanbouwen bad e.d.) e.e.a. zoals
aangegeven op bijbehorende tekeningen.
De vloertegel heeft een stapvastheid die, bij normaal gebruik, voldoet aan de gestelde eisen betreffende
stapvastheid / antislip.

P00.3P.201

Tegelpakket Platina++ ipv BASIS koop rijwoning.

Definitief

1

€ 2.840,00

1

€ 1.985,00

21-2-2019

R

Keukens

R40

Wijzigingen technische installatie t.b.v. keukeninrichting

R40.059

Installatiewijzigingen keuken conform offerte Tinnemans.

Definitief
21-2-2019

c

Paraaf: ......................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum

17-5-2019
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Code

Omschrijving

Status Aantal

R

Keukens

R96

Keuken volgens showroomprocedure, na oplevering

R96.100

Uw keuken wordt ná oplevering geplaatst.

datum akkoord

Definitief

In overleg met de door BAM Wonen aangewezen keukenshowroom
(NUVA keukens) kiest u een keuken uit naar eigen wens.

1

Prijs

Via showroom

21-2-2019

Op basis hiervan ontvangt u van de keukenshowroom een offerte
voor de levering van de door u gekozen keuken eventueel inclusief
montage.
Verplaatsingen van de standaard aansluitpunten in dezelfde ruimte
(loodgieter, cv en electra) worden niet aan u doorberekend, onder
voorwaarde dat de keukentekening vóór de gestelde ruwbouw
deadline in bezit is uw woonadviseur.
Eventuele extra toevoegingen in de installatie voorzieningen kunnen
via de woonadviseur worden doorgegeven en deze zullen als
onderdeel van het reguliere meer- en minderwerk op de bevestiging
koperskeuzelijst en tekening worden verwerkt en bij u in rekening
worden gebracht.
Conform de verkoopstukken wordt deze woning zonder keuken
geleverd en is er derhalve geen verrekenpost voor de keuken.
De factuur van de door u gekozen keuken, inclusief montage,
ontvangt u rechtstreeks van de keukenshowroom. U rekent derhalve
ook rechtstreeks met hen af.
Indien van toepassing zullen de kosten van de bouwkundige- en
installatietechnische aanpassingen als onderdeel van het reguliere
meer- en minderwerk op de bevestiging koperskeuzelijst en tekening
worden verwerkt en door BAMWonen bij u in rekening worden
gebracht.
Let op: In verband met veiligheidvoorschriften worden alle water-,
riool- en gasaansluitpunten voor oplevering afgedopt opgeleverd. Dit
betekent dat er standaard géén aftapkraantje voor de genoemde
punten aanwezig is. U of uw keukenshowroom dient dit nog voor het
installeren van uw keuken in orde te maken, mogelijk zal uw
keukenshowroom hier extra kosten voor in rekening brengen.

T

Bouwkundige afwerking

T45

Vensterbanken
Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de gehele woning volgens onderstaande
specificatie.
Zie ook http://www.brcstone.nl/bam-woningbouw
Marmercomposiet is krasgevoelig en met name bij donkere vensterbanken meer zichtbaar. BAM verwijst u
tevens naar de Gebruikersvoorschriften van Marmercomposiet Vensterbanken.

Paraaf: ......................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum

17-5-2019
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Code

Omschrijving

T

Bouwkundige afwerking

T45

Vensterbanken

Status Aantal

Prijs

datum akkoord

Het leveren en aanbrengen van (gewijzigde-) vensterbanken, in de gehele woning volgens onderstaande
specificatie.
Zie ook http://www.brcstone.nl/bam-woningbouw
Marmercomposiet is krasgevoelig en met name bij donkere vensterbanken meer zichtbaar. BAM verwijst u
tevens naar de Gebruikersvoorschriften van Marmercomposiet Vensterbanken.
T45.101

Standaard vensterbank kleur: 'Christal White'.

Definitief

1

in basis

21-2-2019

T55

Binnendeurkozijnen
Kleurverschil tussen kozijn en deur zijn in verband met materiaal verschillen niet uitgesloten.

T55.100

Verplaatsen van binnendeurkozijn inclusief toebehoren.

Definitief

1

€ 165,00

21-2-2019

Het totale meer- en minderwerk bedraagt inclusief BTW

Totaal meerwerk

€ 35.540,00

Notities:
vragen c.q. opmerkingen

Paraaf: ......................

Prijzen inclusief 21% BTW

Datum

17-5-2019
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