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Bouwonderneming van Bekkum B.V.
Wiekenweg 53
3815 KL Amersfoort

Keuzelijst Kopersoptielijst indeling

Datum 5-3-2021
Project 'De Hofwoningen' te Vathorst
Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit Kopersoptielijst indeling
 

Indeling
I.1 Indelingswijzigingen

I1.1 Vergroten woonkamer / keuken begane grond € -425,00

Wand tussen slaapkamer en keuken komt te vervallen, hierdoor ontstaat een
grote woonkamer / keuken. De keukenopstelling wordt verplaatst tot aan de
gevel van de berging. Prijs is inclusief installaties en elektravoorzieningen.

I.1 Indelingswijzigingen

I1.2 Verplaatsen badkamerruimte naar 1e verdieping € 3700,00

Het verplaatsen van de badkamerruimte op de 1e verdieping. Hierdoor ontstaat
er een bergruimte op de begane grond. Badkamer op de 1e verdieping wordt
betegeld tot 2600mm + vloerpeil. Daarboven wordt spackspuitwerk aangebracht.
De badkamer op de 1e verdieping wordt voorzien van een extra toilet. De prijs is
inclusief aanpassingen installaties en elektravoorzieningen.

De positie van de vloerverwarmingsverdeler zal in de entresolruimte geplaatst
worden.

I.1 Indelingswijzigingen

I1.3 Creeren extra slaapkamer 1e verdieping € 3875,00

De slaapkamer op de 1e verdieping wordt opgesplitst in twee slaapkamers.
Vanaf de entresol wordt een extra deurkozijn geplaatst. De prijs is inclusief
gevelrooster(s), aanpassingen installaties en extra elektravoorzieningen.
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I.1 Indelingswijzigingen

I1.4 Creeren extra ruimte 1e verdieping € 3600,00

Ter plaatse van de entresol wordt een extra (onbenoemde ruimte) gecreëerd.
Vanaf de entresol wordt een extra deurkozijn geplaatst. De prijs is inclusief
gevelrooster(s), aanpassingen installaties en extra elektravoorzieningen.

I.1 Indelingswijzigingen

I1.5 Overige indelingswijzigingen n.t.b.

Het aanpassen van de indeling op aanvraag en in overleg met
kopersbegeleiding. (e.e.a. in overleg met installateur)

I.2 Binnenkozijnen / binnendeuren

I2.1 Aanpassen draairichting / verplaatsen binnenkozijn-/deur € 78,65

Aanpassen draairichting / verplaatsen binnenkozijn-/deur. (exclusief wijzigen /
aanpassen elektra)

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
 

  Voor akkoord
  {{Signer1}}   {{Signer2}}   {{Signer3}}   {{Signer4}}
 

  ______________________
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Bouwonderneming van Bekkum B.V.
Wiekenweg 53
3815 KL Amersfoort

Keuzelijst Kopersoptielijst afbouw

Datum 5-3-2021
Project 'De Hofwoningen' te Vathorst
Bouwnummer  

Klantgegevens
 

Selecteer uw opties uit Kopersoptielijst afbouw
 

Bouwkundig
B.1 Binnenkozijnen / binnendeuren

B1.1 Alternatieve binnendeuren-/kozijnen-/beslag n.t.b.

In samenwerking met Svedex wordt een online deurenportaal opgezet waar u,
middels een persoonlijke inlogcode, de uitvoering van de binnendeuren en het
garnituur kunt aanpassen. Op deze wijze kunt u vanuit huis al uw binnendeuren
naar wens samenstellen zoals paneeldeuren, glasdeuren, lijndeuren etc. Via
Volg je Woning is het mogelijk om deze keuze te maken.

Keuze alternatieve binnendeuren en deurbeslag volgens overzicht en keuzelijst
Svedex dd ......

B.2 Wand-/plafondafwerking

B2.1 Wanden spuitwerk € 18,88

Toeslag wanden voorzien van spackspuitwerk conform het plafond. (geen
garantie krimpscheuren)

Extra wand-/plafondafwerking kan invloed hebben op de opleverdatum i.v.m.
drogingstijden e.d.

B.2 Wand-/plafondafwerking

B2.2 Wanden sausklaar € 27,53

Toeslag wanden sausklaar afwerken (excl. sauswerk). Exclusief vooroplevering
schilder. De schilder moet nog kleine oneffenheden repareren. (geen garantie
krimpscheuren) (vlakheidsklasse 1)

Extra wand-/plafondafwerking kan invloed hebben op de opleverdatum i.v.m.
drogingstijden e.d.
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B.2 Wand-/plafondafwerking

B2.3 Wanden sauswerk € 23,60

Toeslag wanden voorzien van sauswerk, standaard kleur wit (RAL 9010). (alleen
mogelijk i.c.m. optie B2.2)

Extra wand-/plafondafwerking kan invloed hebben op de opleverdatum i.v.m.
drogingstijden e.d.

B.2 Wand-/plafondafwerking

B2.4 Wanden scan en sauswerk € 27,53

Toeslag wanden voorzien van scan en sauswerk, standaard kleur wit (RAL
9010). (alleen mogelijk i.c.m. optie B2.2)

Extra wand-/plafondafwerking kan invloed hebben op de opleverdatum i.v.m.
drogingstijden e.d.

B.2 Wand-/plafondafwerking

B2.5 Plafonds sausklaar € 39,33

Toeslag plafonds sausklaar afwerken (excl. sauswerk). Exclusief vooroplevering
schilder. De schilder moet nog kleine oneffenheden repareren. (geen garantie
krimpscheuren) (vlakheidsklasse 1)

Extra wand-/plafondafwerking kan invloed hebben op de opleverdatum i.v.m.
drogingstijden e.d.

B.2 Wand-/plafondafwerking

B2.6 Plafonds sauswerk € 23,60

Toeslag plafonds voorzien van sauswerk, standaard kleur wit (RAL 9010). (alleen
mogelijk i.c.m. optie B2.5)

Extra wand-/plafondafwerking kan invloed hebben op de opleverdatum i.v.m.
drogingstijden e.d.

B.2 Wand-/plafondafwerking

B2.7 Vervallen spackspuitwerk plafond € -7,90

Het laten vervallen van het standaard spackspuitwerk op het plafond, de V-
naden worden niet dichtgezet en blijven in het zicht. Afwerking dient door derden
na oplevering te worden uitgevoerd. (geen garantie krimpscheuren,
oneffenheden e.d. van de betonplaat worden niet bijgewerkt)
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B.3 Trappen en hekwerken

B3.1 Dichte trap € 471,90

Toeslag trap uitvoeren met stootborden (dichte trap). (prijs per trap)

Keuken
K.1 Standaard keukeninstallatie

K1.1 Standaard keukeninstallatie € 0,00

De installaties ten behoeve van de na oplevering te plaatsen keuken wordt
conform de standaard verkooptekeningen aangebracht.

K.2 Aangepaste keukeninstallatie EigenHuis keukens

K2.1 Installatiewijzigingen keuken EigenHuis keukens n.t.b.

Kosten voor het wijzigen van elektra, riolering en/of waterleiding(en) conform
keuken-/installatietekening en opgave EigenHuis keukens. Conform bevestiging
EigenHuis keukens, offertenummer..... d.d. ......
(verplaatsingen van installaties binnen de 'keukenzone' worden niet berekend
indien de keuken wordt afgenomen bij EigenHuis keukens).

K.3 Aangepaste keukeninstallatie derden

K3.1 Installatiewijzigingen keuken derden n.t.b.

Kosten voor het wijzigen van elektra, riolering en/of waterleiding(en) conform
keuken-/installatietekening en opgave derden.

Tekeningen dienen voor de opgegeven sluitingsdatum te zijn aangeleverd. Na
ontvangst wordt er een offerte uitgebracht voor het aanpassen van de installaties
voor de keuken.

Te laat ontvangen en onduidelijke keukentekeningen kunnen niet in behandeling
worden genomen. De installaties worden dan conform de standaard
verkooptekening opgeleverd.

E-Installatie
E.1 E-Installatie

E1.1 Diverse wijzigingen E-installatie n.t.b.

Diverse wijzigingen E-installatie volgens offerte dd......
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W-Installatie
W.1 W-Installatie

W1.1 Vorstvrije buitenkraan € 621,34

Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan. (indien mogelijk)

W.1 W-Installatie

W1.2 Leidingvrije zone € 117,98

Leidingvrije zone in dekvloer, conform tekening. Afmeting van de leidingvrije
zone dient aangegeven te worden door de koper. (ter plaatse van de zone is de
afgifte van de vloerverwarming beperkt)

W.1 W-Installatie

W1.3 Diverse wijzigingen W-installatie n.t.b.

Diverse wijzigingen W-installatie

Sanitair
S.1 Standaard sanitair

S1.1 Standaard sanitair € 0,00

Het sanitair wordt conform de technische omschrijving aangebracht.

S.2 Sanitair showroom

S2.1 Sanitair volgens offerte Plieger n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van sanitair en aanpassingen aan het leidingwerk in
het toilet en de badkamer conform offerte Plieger dd.....

S.3 Vervallen sanitair

S3.1 Vervallen sanitair n.t.b.

Het laten vervallen van het basis sanitair. Hieronder een overzicht met wat wij
wel/niet aanbrengen bij een casco badkamer/ toilet;
- De leidingen worden conform de tekeningen afgedopt aangebracht;
- Warm en koud water worden op ca. 1m + vloer in de wand aangebracht;
- Afvoerleidingen worden op ca. 0,1m + vloer in de wand aangebracht;
- Wanden, vloer en plafond worden niet afgewerkt;
- De dekvloer in de badkamer en toilet wordt wel aangebracht, t.p.v. de
douchehoek brengen wij geen dekvloer aan;
- Er worden geen dorpels aangebracht t.p.v. de kozijnen;
- Er wordt door ons wel vloerverwarming aangebracht, t.p.v. de douchehoek
brengen wij geen vloerverwarming aan;
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- Elektra-punten worden conform elektratekeningen afgemonteerd op de onafge-
werkte wanden;
- Er wordt geen sanitair geplaatst;
- Het leidingwerk, warm en koudwater en vloerverwarming wordt voor de
oplevering door ons getest en onder “druk” opgeleverd;
- U ontvangt van ons de garantie op het aangebrachte leidingwerk. Overige
garanties vervallen.

Indien u kiest voor casco, dan dient u zelf te zorgen voor tegelwerk, sanitair en
installatie-werk. LET OP, u kunt pas met het afwerken starten nadat de woning is
opgeleverd.

Door het overeenkomen van het sanitair en tegelwerk in het toilet en de
badruimte als minderwerk voldoet de woning bij oplevering niet aan het
Bouwbesluit en daarmee eveneens niet aan de bouwvergunning en de gestelde
Woningborggarantie.

Doordat bouwonderneming van bekkum bv | amersfoort voor dat gedeelte zijn
verplichting niet kan nakomen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder
vrijwaring van zijn aansprakelijkheden betreffende het minderwerk. Het gevolg
hiervan is dat u bouwonderneming van bekkum bv | amersfoort terzake niet meer
contractueel en/of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een
derde bouwonderneming van bekkum bv | amersfoort niet meer aansprakelijk
kan stellen en u geen Woningborggarantie heeft op gebreken aan materialen en
constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van het sanitair
en tegelwerk in de badruimte en toiletruimte door bouwonderneming van bekkum
bv | amersfoort alsmede op directe en/of indirecte schaden en/of gevolgschaden.

Tegelwerk
T.1 Basis tegelwerk

T1.1a Basis vloertegel Procasa Antracite € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering vloertegel Procasa Antracite 30x30. (keuze geldt voor zowel
badkamer als toilet)

T.1 Basis tegelwerk

T1.1b Basis vloertegel Procasa Basalt € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering vloertegel Procasa Basalt 30x30. (keuze geldt voor zowel badkamer
als toilet)
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T.1 Basis tegelwerk

T1.1c Basis vloertegel Procasa Clay Schlamm € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering vloertegel Procasa Clay Schlamm 30x30. (keuze geldt voor zowel
badkamer als toilet)

T.1 Basis tegelwerk

T1.1d Basis vloertegel Procasa Earth Braun € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering vloertegel Procasa Earth Braun 30x30. (keuze geldt voor zowel
badkamer als toilet)

T.1 Basis tegelwerk

T1.1e Basis vloertegel Procasa Hellgrau € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering vloertegel Procasa Hellgrau 30x30. (keuze geldt voor zowel badkamer
als toilet)

T.1 Basis tegelwerk

T1.1f Basis vloertegel Procasa Sand Beige € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering vloertegel Procasa Sand Beige 30x30. (keuze geldt voor zowel
badkamer als toilet)
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T.1 Basis tegelwerk

T1.2a Basis wandtegel Procasa Wit glanzend € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering wandtegel Procasa Wit glanzend 15x30. (keuze geldt voor zowel
badkamer als toilet)

T.1 Basis tegelwerk

T1.2b Basis wandtegel Procasa Wit mat € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering wandtegel Procasa Wit mat 15x30. (keuze geldt voor zowel badkamer
als toilet)

T.1 Basis tegelwerk

T1.2c Basis wandtegel Procasa Licht beige glanzend € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering wandtegel Procasa Licht beige glanzend 15x30. (keuze geldt voor
zowel badkamer als toilet)

T.1 Basis tegelwerk

T1.2d Basis wandtegel Procasa Grijs glanzend € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering wandtegel Procasa Grijs glanzend 15x30. (keuze geldt voor zowel
badkamer als toilet)
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T.1 Basis tegelwerk

T1.2e Basis wandtegel Procasa Donker Grijs glanzend € 0,00

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform het 'project tegelpakket'.
Uitvoering wandtegel Procasa Donker Grijs glanzend 15x30. (keuze geldt voor
zowel badkamer als toilet)

T.2 Tegelwerk showroom

T2.1 Tegelwerk volgens offerte BMN n.t.b.

Het leveren en aanbrengen van het tegelwerk conform offerte BMN dd......

T.3 Vervallen tegelwerk

T3.1 Vervallen tegelwerk n.t.b.

Het compleet laten vervallen van al het tegelwerk in badkamer en toilet. (alleen
mogelijk i.c.m. optie S3.1)

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
 

  Voor akkoord
  {{Signer1}}   {{Signer2}}   {{Signer3}}   {{Signer4}}
 

  ______________________
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