Meerwerk te bevestigen
Verzenddatum: 10-04-2020
Projectnummer
Projectomschrijving
Woningtype
Kavelnummer

: 18359
: 19 woningen a/d Hoven te Leek
:
: /17

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Emailadres

: Aannemingsbedrijf Kuin
:
:
:
:

1 - Uitvoering van de woning
Sluitingsdatum

: 01-10-2019

Nr.

Omschrijving

000
100
110

Keuze type woning A
Opwaarderen woningen
Openslaande houten garagedeuren
I.p.v. de standaard stalen kanteldeur een hardhouten kozijn incl. dichte
houten garagedeuren met verticale profilering. Dit kozijn is exclusief
KOMO-SKH garantie in verband met afmeting van de deuren.
Het verlagen van de EPC waarde naar 0,0
Op basis van de standaard woning zonder opties de EPC waarde van de
woning verlagen van 0,4 naar 0,0 door middel van het plaatsen van 16
stuks zonnepanelen op de kapschuinte van de woning. Zonnepanelen
worden op de pannen aangebracht. De omvormer van de zonnepanelen
wordt op zolder geplaatst.

118

Aantal

Status

1
1
1

Opdracht
Opdracht
Opdracht

Bedrag incl.
BTW
0,00
15.125,00
0,00

1

Opdracht

0,00

Aantal

Status

1

Opdracht

Bedrag incl.
BTW
0,00

2

Opdracht

0,00

1

Opdracht

0,00

Aantal

Status

1

Opdracht

Bedrag incl.
BTW
0,00

1

Opdracht

0,00

1 - Ruwbouw
Sluitingsdatum

: 11-11-2019

Nr.

Omschrijving

141d

1 onbenoemde ruimte op zolder vrijstaand wo
Indeling op zolder conform optietekening.
De getekende scheidingswanden worden uitgevoerd in Gibo.
Onbenoemde ruimte met een elektrische radiator.
Elektra wordt uitgevoerd als inbouw conform tekening.
Kozijnen worden uitgevoerd in standaard houten opdek kozijnen zonder
bovenlicht.
Afwerking van de wanden is behangklaar.
Afwerking schuine dakvlakken en knieschotten onafgewerkt.
Extra Velux dakvenster in schuin dakvlak, GGL SK06 ±114x118c
Uitvoering als tuimelvenster met isolerende beglazing en ventilatiestand.
Locatie door u aan te geven. (is afhankelijk van pan- en sporenmaat)
Inloopkast in slaapkamer
Een inloopkast volgens tekening. Er wordt een wand geplaatst met een
extra lichtpunt met schakelaar. De wand bestaat uit gipsblokken.

209a+b
210

3 - Sanitair
Sluitingsdatum

: 20-04-2020

Nr.

Omschrijving

402a

Ligbad in badkamer 800x1800mm
Het plaatsen van een ligbad in de badkamer. Uitvoering in Sphinx 300
serie 800x1800mm met standaard bad mengkraan. Ligzijde volgens
tekening.
(excl. verplaatsen radiator en overig sanitair)
Foto ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden verleend.
Dubbele wastafel

403d
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4 - Elektrische installatie
Sluitingsdatum

: 11-05-2020

Nr.

Omschrijving

601

Loze leiding t.b.v. CAI / DATA
Slaapkamerr 2-3 en op zolder in de onbenoemde ruimte en overloop

Aantal

Status

4

Opdracht

Aantal

Status

1

Opdracht

Bedrag incl.
BTW
0,00

6 - Tegelwerk
Sluitingsdatum

: 11-05-2020

Nr.

Omschrijving

803a

Douchemuur in badkamer
Douchemuur plaatsen in de badkamer ±2,1 meter hoog, ±100 cm breed
en ±10 cm dik, incl. standaard tegelwerk.

Totaal meerwerkbedrag reeds in opdracht gegeven inclusief BTW

: € 15.125,00

Totaal meerwerkbedrag bevestigd inclusief BTW

: € 0,00

Totaal meerwerkbedrag in aanbieding inclusief BTW

: € 0,00

Voor akkoord,

Bedrag incl.
BTW
0,00

d.d.:_____________

BPD Zwolle
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