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Meerwerk te bevestigen
Verzenddatum: 4 juli 2022

Projectnummer : 21350
Projectomschrijving : 48 woningen a/d Bangert & Oosterpolder te Blokker 
Woningtype : Rijwoningen
Kavelnummer : 43

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

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

BTW
100a Pluspakket rijwon., behoudens bnr 1, 6, 7, 16, 27, 35

De standaard woning voorzien van een pluspakket conform optietekening.

Vaste trap naar zolder.
De driedelige vlizotrap naar de zolder komt te vervallen. De constructie 
van het trapgat wordt aangepast. De vaste trap wordt gestapeld op de trap 
van de begane grond naar de eerste verdieping. De trap wordt compleet 
geplaatst met aftimmering, muurleuningen en hekwerken.

Extra slaapkamer.
Op de eerste verdieping creëren we een extra slaapkamer (3). Hiervoor 
wordt een extra kozijn en deur geplaatst, een extra thermostaat, een extra 
dubbele wandcontactdoos, een extra geschakeld lichtpunt en een 
scheidingswand van gipsblokken.

Badkamer.
De wasmachine opstelplaats wordt verplaatst naar de zolderruimte nabij 
de mechanische ventilatie. In de badkamer wordt het riool aangepast en 
conform tekeningwordt er een wandclosetcombinatie geplaatst. 

Zolder.
In de zolderruimte wordt een dakraam geplaatst van 78 x 98cm. De 
centrale verwarmingsinstallatie wordt aangepast. Hiermee wordt de 
zolderruimte voorzien van vloerverwarming inclusief aparte thermostaat. 
Er wordt conform de optietekening een wand van gipsblokken gemaakt 
nabij het trapgat. De warmtepompopstelling wordt verplaatst naar de 
positie conform tekening 

1 Opdracht 12.900,00

101b Woninguitbreiding 2,0m¹ aan achterzijde rijwoning
Uitbreiding bouwnummers 43 t/m 48, 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 19.800,00

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

1 Opdracht 640,00

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

1 Opdracht 2.200,00

130a Trapkast onder verdiepingstrap begane grond, standaard dicht
Het realiseren van een trapkast onder de dichte trap op de begane grond 
met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos 
conform optie plattegrond. 

1 Opdracht 675,00

 



pagina 2 van 2
21350 43 04-07-2022

Totaal meerwerkbedrag reeds in opdracht gegeven inclusief BTW : € 36.215,00 

Totaal meerwerkbedrag bevestigd inclusief BTW : € 0,00 

Totaal meerwerkbedrag in aanbieding inclusief BTW : € 0,00 

Voor akkoord, d.d.:_____________


