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Ruwbouwlijst

Datum

26 februari 2019
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Sliedrecht, Baanhoek-West, 36 appartementen “De Dirigent”
Betreft

Bouwnummer …………./ Woningtype …….

Geachte kopers(s),
In deze ruwbouwlijst bieden wij u diverse bouwkundige opties aan waarmee u de
mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. Aangezien deze bouwkundige
wijzigingen een langere voorbereidingstijd vragen dan de opties zoals vermeld in de
afbouwlijst, moeten deze eerder bij ons bekend zijn. Derhalve vragen wij u de
gewenste keuze(s) middels dit formulier aan te geven. Ook wanneer u geen gebruik
maakt van een van de opties dan dit graag door middel van item 1.99 aan ons
kenbaar maken.
Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van
de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.
Meerprijs
Uw keuze

Omschrijving meerwerk

 1.1

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan. Deze optie

Incl. 21% BTW

€

495,00

€

410,00

€

235,00

geldt alleen voor bouwnummers 1, 2, 3, en 4.
 1.15

Het aanbrengen van letselveilig isolatieglas in plaats van
het standaard isolatieglas ter plaatse van het kozijn met
openslaande deur en zijlichten, ten behoeve van het
voorkomen van letsel bij doorval(len) (ongevallen) en/of
letselschade.

 1.16

Het aanbrengen van letselveilig isolatieglas in plaats van
het standaard isolatieglas ter plaatse van het kozijn met
loopdeur bij de keukenruimte, ten behoeve van het
voorkomen van letsel bij doorval(len) (ongevallen) en/of
letselschade. Deze optie geldt alleen voor bouwnummers 2
en 3.
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 1.80

Aanbrengen (….. stuks) lichtspot Lumiance Inset Trend

€

190,00

Datum

26 februari 2019

Swing (kantelbaar) LE2 (wit) inclusief armatuur en lichtbron
(LED extra warm wit) op een bestaande schakelaar. Indien
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u een aparte schakelaar of eventuele dimmer wenst kunt u
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dit separaat in de 'afbouwlijst' aangeven. Genoemde prijs
betreft de prijs per stuk.
 1.81

Aanbrengen (….. stuks) lichtspot Lumiance Inset Trend

€

195,00

Het aanbrengen van (..... stuks) extra plafondlichtpunten op €

170,00

Swing (kantelbaar) LE1 (geborsteld aluminium) inclusief
armatuur en lichtbron (LED extra warm wit) op een
bestaande schakelaar. Indien u een aparte schakelaar of
eventuele dimmer wenst kunt u dit separaat in de
'afbouwlijst' aangeven. Genoemde prijs betreft de prijs per
stuk.
 1.82

een bestaande schakelaar. Genoemde prijs betreft de prijs
per stuk.
 1.83

Het aanbrengen van (..... stuks) extra plafondlichtpunten

€

240,00

€

95,00

€

390,00

€

0,00

met een aparte schakelaar. Genoemde prijs betreft de prijs
per stuk.
 1.84

Het verplaatsen van (.... stuks) bestaande
plafondlichtpunten.

 1.85

Het vergroten van de capaciteit van de warmtepomp van
150 liter naar 200 liter. Wij adviseren u, bij de keuze voor
een ligbad, optie 3.29 of 3.30 uit de afbouwlijst, de
capaciteit van de warmtepomp te verhogen naar 200 liter.

 1.99

De woning niet uitbreiden c.q. wijzigen met de hierboven
genoemde meerwerkopties.

Indien van toepassing gaarne een tekening bijleveren waarop de gewenste plaats is aangegeven.
Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een
getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens
schriftelijk aan u bevestigen.
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Hoogachtend,

Voor akkoord koper,

Datum

26 februari 2019

Rehorst Bouw B.V.
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A. (Arie) Houweling

Naam: .............................................

Directie

Bouwnummer: .................................

