Standaard koperswijzigingenlijst

Projectnr.
Omschrijving
Datum
Bedrijf

:
: De Maurits, Schiedam
: 24-6-2021
: Visser en Bunschoten
De Maurits bnr 1 t/m 27

Optie

Prijs incl. BTW

Aantal

€ 30,00

m2

Bedrag

Afbouw opties Keuzelijst 2

AFWERKING
A.316

Binnenwanden klaarmaken voor glasvlies

Stucadoren van binnenwanden (in het gehele appartement) geschikt voor het behangen met
glasvliesbehang en sauswerk. Excl glasvliesbehang en sauswerk LET OP: er kan geen garantie
gegeven worden op het ontstaan van scheuren.
A.317

Binnenwanden voorzien van glasvlies en sauswerk

€ 30,00

m2

Binnenwanden geschikt maken voor glasvlies (in het gehele appartement) volgens optie A.316
en voorzien van glasvliesbehang en sausen in ral 9010 (andere kleuren op aanvraag) LET OP: er
kan geen garantie gegeven worden op het ontstaan van scheuren.
A.318

Plafonds sausklaar afwerken

€ 35,00

m2

Het horizontale plafond volledig over stucadoren tot een sausklare afwerking i.p.v. spackwerk
plafondafwerking. (excl sauswerk) LET OP: er kan geen garantie gegeven worden op het
ontstaan scheuren.
A.319

Plafond voorzien van sauswerk

€ 25,00

m2

Het horizontale plafond volledig over stukadoren tot een sausklare afwerking volgens optie A.318
en voorzien van sauswerk, kleur Ral 9010 (andere kleuren op aanvraag) LET OP: er kan geen
garantie gegeven worden op het ontstaan van scheuren.
I.104

WCD kindveilig uitvoeren

€ 185,00

woning

€ 190,00

woning

Wandcontactdozen in de gehele woning kindveilig uitvoeren. Max 35st.
I.950

Verhuisfitting

Het leveren en aanbrengen van maximaal 12 stuks verhuisfittingen inclusief een 42W Ledlamp.
BINNENDEUREN
D.000

Standaard deuren

€ 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren conform TO.
D.400

Optionele binnendeuren Svedex

N.T.B.

pst

Het leveren en aanbrengen van optionele binnendeuren conform individuele opgaaf Svedex.

Gelieve het totaalbedrag van het door u op deze koperswijzigingenlijst aangekruiste meer- en
minderwerk in te vullen.
Gelieve deze koperswijzigingenlijst (meer- en minderlijst) op elke pagina te ondertekenen.
Algemene voorwaarden
-

Alle genoemde prijzen zijn in Euro's en alle kopersopties worden u aangeboden inclusief BTW.
De prijzen van de kopersopties zijn vast en niet onderhandelbaar.
Gekozen kopersopties zijn definitief in opdracht na ondertekening door u van onze opdrachtbevestiging.
Op de standaard koperskeuzelijst en offertes zijn de Woningborg N.V. voorwaarden voor meer- en minderwerk van
toepassing.
- De in opdracht gegeven kopersopties vormen een gewijzigde opdracht ten opzichte van de contractstukken behorende
bij de aannemingsovereenkomst. Met het ondertekenen van de definitieve opdrachtbevestiging komen alle voorgaande
offerteaanvragen, (ondertekende) offertes en communicaties over meer- en/of minderwerken te vervallen.
- Indien er verschillen geconstateerd worden tussen de contractstukken onderling (Technische Omschrijving en de
verkoop(optie)tekeningen) dan prevaleert de Technische Omschrijving.
- Indien geconstateerd wordt dat een optie uit deze koperswijzigingenlijst (incl. eventuele bijbehorende tekeningen) niet
uitvoerbaar is, dan prevaleren de contractstukken. Het vermelde in deze koperswijzigingenlijst is dan niet meer van

Subtotaal
Paraaf koper(s):

______________
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toepassing.

Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd.
* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en minderwerk worden
geaccepteerd.
Voor akkoord verkrijger(s)
Bouwnummer
Koper(s)
Huidig adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer mobiel

:
:
:
:
:
:

Handtekening koper(s)

:
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