
Bouwnummer: 10
Koper(s):

Ontwikkelingscombinatie Zeist Centrum V.O.F.
Ontwikkelingscombinatie Zeist Centrum V.O.F.

3823 LK AMERSFOORT
p/a De Brand 30

Optienr. Omschrijving  Prijs incl. btw

2.D.0.10 1 st Standaard aansluitpunten keuken € 0,00
Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie afgedopt
opgeleverd zoals aangegeven op de verkooptekening (0-tekeningen). De
elektrische aansluitingen worden wel afgemonteerd.

2.D.1.11 1 st Wijzigen vloerverwarming keuken € 50,00
Het aanpassen van de vloerverwarming i.v.m. de opstelplaats van de keuken.

2.D.0.16 1 st Vervallen standaard projectkeuken € -6.000,00
De aansluitingen van de keuken worden op de standaard positie volgens de
verkooptekening afgedopt en de elektra aansluitingen worden afgemonteerd.

2.F.0.10 1 st Standaard uitvoering toilet en badkamer € 0,00
Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair en tegelwerk zoals
omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.

2.H.0.10 2 st Verplaatsen elektrapunt € 40,00
Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.

de dubbele wandcontactdoos in slaapkamer 3
de loze leiding in slaapkamer 3

2.H.0.22 4 st Extra loze leiding € 360,00
Het aanbrengen van een extra loze leiding, het eind van deze loze leiding wordt
voorzien van een inbouwdoos met controledraad en afgewerkt met een losse
blindplaat, de loze leiding zal uitkomen in de meterkast.

de extra loze leiding in de keuken (3x)
de extra loze leiding in slaapkamer 2

2.H.0.79 1 st Loze leiding t.b.v. toekomstige PV-installatie € 250,00
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding van de inpandige berging naar
het dak t.b.v. later te plaatsen PV-installatie.

2.H.0.82 1 st Loze leiding t.b.v. toekomstig oplaadpunt elektrische auto € 525,00
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding vanaf de meterkast van het
appartement naar de bijbehorende parkeerplaats t.b.v. een door de eigenaar in
een later stadium te realiseren oplaadpunt voor een elektrische auto.

3.L.0.10 1 st Luxe binnendeuren € 0,00
Leveren en aanbrengen binnendeuren volgens opdrachtbevestiging Berkvens d.d.
07-05-2019.

TOTAALPRIJS OFFERTE               € -4.775,00
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Wanneer u gebruik wilt maken van een of meer opties, dan kunt u het onderdeel aankruisen. Wanneer u toch geen gebruik 
wilt maken van een optie streept u deze door. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u deze.

Handtekening:

Voor akkoord koper(s)

Datum:
Ontwikkelingscombinatie Zeist Centrum 
Ontwikkelingscombinatie Zeist Centrum 
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