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Slaapprogramma op de begane grond
Conform de optietekening een slaapkamer en doucheruimte in de berging
creëren. Standaard in deze optie:
-optie 103 verlegen van de berging met 3,2m¹
-optie 105 isoleren van de berging
-optie 105a isoleren van de verlengde berging met 3,2m¹
-optie 110 houten garagedeuren
-optie 803 douchemuur

¹

€

34.900,00

-Het platte dak van de berging wordt geïsoleerd met een Rc waarde van 6,0
-De wand tussen de keuken en het slaapprogramma wordt aangepast.
-De geïsoleerde verlengde berging wordt aangepast met daarin een
badkamer met standaard sanitair en tegelwerk en een slaapkamer.
-De berging is hierbij verkleind.
-De badkamer wordt mechanisch afgezogen door een extra mv-box in de
berging aan de voorzijde. Het kanaal in de slaapkamer wordt afgewerkt met
gips en spuitwerk.
-Er wordt in de slaapkamer een extra buitenkozijn met draairaam geplaatst
welke wordt voorzien van een ventilatierooster.
-Aan de achterzijde wordt i.p.v. de bergingsdeur een buitenkozijn met
draairaam geplaatst.
-Tussen de doucheruimte en de slaapkamer en tevens tussen de keuken en
de slaapkamer worden standaard houten kozijnen met stompe deuren
geplaatst.
-Tussen de keuken en de slaapkamer wordt een standaard houten kozijn met
een standaard binnendeur geplaatst.
-De doucheruimte, slaapkamer en berging worden voorzien van een radiator.
-Het elektra wordt aangepast conform tekening incl een extra rookmelder in
de keukenruimte.
Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 101 woonkamer/keukenuitbreiding
Voornoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW
Voornoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkprijzen, zijn vast en
geldend mits de meterkastlijst getekend binnen 14 dagen retour wordt gestuurd.
Voor het meerwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij opdracht, als vergoeding voor algemene en
voorbereidende kosten. Het restant van 75% wordt gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk, doch in ieder
geval voor de oplevering. Eventueel minderwerk zal voor de oplevering worden verrekend.
Opdrachten gegeven na de genoemde sluitingsdata kan betekenen dat één of meerdere delen niet meer kunnen
worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs.
Aannemingsbedrijf Kuin

Voor akkoord koper(s)

K. Kruijer
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