
Werknummer : 1630

Project : Blok 1

Woningtype : 104

Bouwnummer : 104

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Telefoon : Mobiel :

Aangemaakt dd : 09-04-2020 E-mailadres :

vast = totaalprijs en is vast tot aan de sluitingsdatum    ( Alle bedragen in euro's en inclusief 21% BTW )

p/stuk = prijs per stuk tot aan de sluitingsdatum

Code 
keuze

Omschrijving Sluitings-
datum

Opmerkingen Prijs- 
vorm

Prijs Aantal Totaalbedrag

ac Keuken

200005 Woning beschikt niet over een 
standaard keuken.

01-11-2019 Geen 
verrekening

vast € 0,00 1 € 0,00

• Er vindt geen verrekening plaats voor een standaard keuken.

ie Elektra

400008 Enkel stopcontact afgemonteerd 
aparte groep in de meterkast

01-11-2019 Meerprijs p/stuk € 370,00 1 € 370,00

Een enkel stopcontact aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A), voor 
bijvoorbeeld droger. 

• De hoogte van het stopcontact volgens de technische omschrijving in betreffende ruimte, 
tenzij het anders is aangegeven;

• In de meterkast wordt een extra groep aangebracht onder een aardlekschakelaar;
• Inclusief extra aardlekschakelaar en extra groepenkast indien noodzakelijk;

 

• T.b.v. wasdroger op zolder

Paraaf :................................           Datum : .........................................
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500001 Vorstvrije buitenkraan (koud 
water) achtergevel

01-11-2019 Meerprijs p/stuk € 475,00 1 € 475,00

Een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel van de woning.

• De buitenkraan heeft een koudwatertoevoer welke, bij het dichtdraaien van de kraan, aan 
de binnenkant van de spouwmuur wordt afgesloten, zodat wordt voorkomen dat het 
aftappunt en leiding bevriezen; 

• Deze optie is alleen mogelijk bij geïsoleerde spouwmuren;
• Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is 

gemaatvoerd;
• Hoogte buitenkraan ca. 500 mm + vloer;
• Er bevindt zich geen afsluit-/ aftappunt in de meterkast.

Totaal bouwnummer 104 inclusief 21% BTW € 845,00

Voor akkoord : .............................................................

Handtekening : ............................................................. Datum : ................................
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