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21350 41 21-06-2022

Meerwerk te bevestigen
Verzenddatum: 21 juni 2022

Projectnummer : 21350
Projectomschrijving : 48 woningen a/d Bangert & Oosterpolder te Blokker 
Woningtype : 2 onder 1 kapwoningen
Kavelnummer : 41

Naam :
Adres :
Postcode en plaats :
Telefoon :
Emailadres :

1 - Ruwbouw
Sluitingsdatum : 10-06-2022
Nr. Omschrijving Aantal Status Bedrag incl. 

BTW
101e Woninguitbreiding 2.25m¹ aan achterzijde 2^1kapwoning

Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen 
blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan 
woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. 
Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden. 

1 Opdracht 20.800,00

109 Tussendeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging
Afhankelijk van de indeling van de woning kan deze optie alleen tezamen 
met optie verlengen van woning/berging. Locatie volgens tekening.

1 Opdracht 1.900,00

112 Kruipluik in de berging nabij de loopdeur
Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.

1 Opdracht 235,00

113a Buitenkraan op achtergevel
Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning conform 
uitwerkingen Architect. (kraan is afsluit-/aftapbaar).

1 Opdracht 640,00

122b Openslaande tuindeuren in pui met zijlichten
Het plaatsen van een kozijn met tuindeuren met daarnaast 2 zijlichten 
i.p.v. een raamkozijn met loopdeur.

1 Opdracht 1.600,00

150 Verzwaren boiler van de combiwarmtepomp
Opwaardering boiler naar 300 liter. De warmtepomp met geïntegreerde 
200 liter warm tapwater-boiler (cilinder-unit) wordt vervangen door een 
warmtepomp met geïntegreerde 300 liter warm tapwater-boiler (cilinder-
unit). Let op: de vergrootte warmtepomp is circa 40cm hoger. Het is 
mogelijk dat de locatie van de warmtepomp moet worden herzien. Deze 
optie is verplicht indien u kiest voor een bad in de badkamer. 

1 Opdracht 1.800,00

 

Totaal meerwerkbedrag reeds in opdracht gegeven inclusief BTW : € 26.975,00 

Totaal meerwerkbedrag bevestigd inclusief BTW : € 0,00 

Totaal meerwerkbedrag in aanbieding inclusief BTW : € 0,00 

Voor akkoord, d.d.:_____________


