Kenmerk maart 2018

Bouwopties

Appartementen

tekenstuk

omschrijvingen
Appartementen

voor akkoord, handtekening:

...............................................
datum:...................................
bouwnummer:.......................

Optie 1 Slaapkamer 1 voorzien van een inloopkast tbv bnr 50, 52, 59 en 61.
Slaapkamer 1 wordt voorzien van een extra scheidingswand om een inloopkast te creeren. Inclusief een extra
plafondlichtpunt op aparte schakelaar. Conform de optietekening.

Optie 2 Slaapkamer 1 voorzien van een inloopkast tbv bnr 51, 53, 60 en 62.
Slaapkamer 1 wordt voorzien van een extra scheidingswand om een inloopkast te creeren. Inclusief een extra
plafondlichtpunt op aparte schakelaar. Conform de optietekening.

Optie 3 Doorgang 1,8 meter tussen slaapkamer 1 en de woonkamer tbv bnr 50, 52, 59 en 61.
Tussen slaapkamer 1 en de woonkamer wordt een doorgang gecreerd. Conform de optietekening.

Optie 4 Balkon met vouwdeur tbv bnr 54 en 63
Bij de woonkeuken zal de dakkapel worden uitgebreid met een balkon. De toegang van het balkon zal worden
gerealiseerd door een vouwpui. Conform de optietekening.
Optie 5 Verlengde dakvensters tbv bnr 54 en 63
In de woonkamer zullen de dakvensters worden uitgebreid met een extra rij gekoppelde dakvensters waardoor het
uitzicht en de lichtinval worden vergroot.
Tevens zijn twee van deze dakvensters uitgevoerd als balkondakvenster. Conform de optietekening.

ondergetekenden:

Gebroeders Blokland

Appartementen

Moerbei 5
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

,hierna te noemen de 'ondernemer', en

…………………………………………………………………….

(naam)

…………………………………………………………………….

(adres)

…………………………………………………………………….

(postcode & woonplaats)

,hierna te noemen de 'verkrijger',
zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk voor bouwnummer…………. :
(aankruisen wat van toepassing is)
1

Slaapkamer 1 voorzien van een inloopkast tbv bnr 50, 52, 59 en 61.

2

Slaapkamer 1 voorzien van een inloopkast tbv bnr 51, 53, 60 en 62.

3

Doorgang tbv bnr 50, 52, 59 en 61.

4

Balkon met vouwdeur tbv bnr 54 en 63

5

Verlengde dakvensters tbv bnr 54 en 63

€

890,00

€

890,00

€

675,00

€

24.500,00

€

11.000,00

totaal:

in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer bij de bouwaanvang.
Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente.

Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt apart opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de
klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.
Bij meerwerk mag maximaal 25% van het totaalbedrag inclusief BTW worden gedeclareerd bij de opdracht en het restant bij de laatste termijn.

Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders
Blokland B.V.
De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de
financieringsaanvraag.
getekend te:.................................................

getekend te:.................................................

datum: ........................................................

datum: ........................................................

de ondernemer:

de verkrijger:

naam: .........................................................

naam: .........................................................

handtekening: ............................................

handtekening: ............................................
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