PROCEDURE KOPERBEGELEIDING
Blauwpoort - Vianen
OOKWEL PROCEDURE KB GENAAMD
DD. 1-november-2018.
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01.

INLEIDING

Deze procedure koperbegeleiding (afgekort KB) is een handleiding zodat inzichtelijk wordt hoe
er na de aankoop van uw woning wordt omgegaan met de diverse keuzes die gemaakt dienen
te worden
Met deze aankoop begint voor u de intensieve maar zeker ook leuke periode. U kunt namelijk
grotendeels zelf bepalen hoe u uw nieuwe woning eruit komt te zien.
Een geheel eigen indeling door kamers te vergroten of verkleinen, wandafwerkingen,
vloerafwerkingen en aanpassingen in bijvoorbeeld de badkamer.
Naar eigen wens en inzicht kunnen wij een woning op maat voor u maken, mits dit binnen de
regelgeving en uitvoering past.
02.

KOPERBEGELEIDING

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn wordt de koperbegeleiding verricht door een
kopersbegeleider, zodat er korte lijnen ontstaan om te beoordelen of uw gewenste wijzigingen
kunnen worden uitgevoerd.
Op bijlage 1 van 1-11-2018 staat in het kort omschreven hoe de procedure van
koperbegeleiding is opgebouwd.
Uw kopersbegeleider wordt u zo spoedig mogelijk na de koop van de woning aan u
voorgesteld. Bovendien wordt dan aangegeven wat het spreekuur van de kopersbegeleider is
en hoe u het gemakkelijkst met de kopersbegeleider kunt communiceren.
03.

Woningborg garantieregeling nieuwbouw 2016

Uw woning wordt gerealiseerd onder Woningborg-garantie. Dit betekend o.a. dat :
1. Blauwpoort b.v. de verplichting heeft om de woningen, conform de afgegeven
omgevingsvergunning en de Woningborg-garantienormen, te bouwen en op te leveren.
2. U er van verzekerd bent dat eventuele geconstateerde onvolkomenheden bij de
oplevering zo spoedig mogelijk verholpen zullen worden.
3. Indien er onverhoopt problemen zouden ontstaan bij de ontwikkelaar of de aannemer, u
als koper, door deze garantie er van verzekerd bent dat uw woning te allen tijde wordt
afgebouwd.
4. Geen garantie op de onderdelen conform artikel 8.1.; aankoop en installatie van
onderdelen door u (lees: de koper) zelf verzorgt
Zowel in de omgevingsvergunning als op grond van de Woningborg-garantienormen, wordt
onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012.
04.

MEER- EN MINDERWERK

BASISLIJST MEERWERKMOGELIJKHEDEN
Wij willen u alle service verlenen die mogelijk is om uw woning geheel naar uw eigen wensen te
kunnen indelen. Om u zo veel mogelijk tegemoet te komen, hebben wij reeds een basislijst
samengesteld van veel voorkomende wensen van kopers, om u bij het indelen van uw woning
al vast op weg te helpen.
De basislijst meer- en minderwerkmogelijkheden d.d. 1-11-2018 is als bijlage 2 van 1-11-2018
bijgevoegd.
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INDIVIDUEEL MEER- EN MINDERWERK
Al uw wensen en ideeën kunt u met de kopersbegeleider persoonlijk bespreken, waarbij zo veel
mogelijk direct worden aangegeven of uw wensen wel of niet mogelijk zijn, zowel technisch als
logistiek als de wettelijke eisen. Echter bepaalde zaken zullen mogelijk moeten worden
uitgezocht, wat extra tijd vergt. De kopersbegeleider zal u hier dan zo spoedig mogelijk over
informeren.
Uw wensen worden in eerste instantie schetsmatig verwerkt op een tekening en zodra de
prijzen van alle onderdelen bekend zijn zal de kopersbegeleider trachten u binnen 3 werkweken
een offerte aan te bieden, bestaande uit een totaaloverzicht van de door u gevraagde
wijzigingen en de daarbijbehorende specificaties, indien van toepassing voorzien van offertes
die door derden zijn uitgebracht. Indien u akkoord gaat met de offerte zullen de
indelingswijzigingen in de revisietekeningen verwerkt worden
Deze aanbieding zal u afhankelijk van het aantal en de complexheid van de wijzigingen in een
persoonlijk gesprek worden toegelicht of per mail worden toegezonden. Aan de hand hiervan
kunt u besluiten welke wijzigingen u uitgevoerd wenst te hebben.

BEPERKINGEN
Zoals eerder gemeld zijn er wijzigingen die, vanwege esthetische, logistieke, juridische,
technische of wettelijke redenen, tijdens het bouwproces niet uitvoerbaar zijn. De wijzigingen
die niet worden uitgevoerd zijn o.a. :
1. Het aanbrengen van wijzigingen in de buitengevels (oude muren behoren eveneens tot
de gevel), zoals het verplaatsen van kozijnen, het wijzigen van de afmetingen van
kozijnen, het uitbreiden van de woning en het wijzigen van kleuren en materialen.
2. Het aanbrengen van wijzigingen in het dak, met uitzondering van dakramen tenzij deze
niet in conflict komen met het legplan van de PV-panelen. Bij type G, H, J dient de
onderzijde van het dakraam op 200 cm boven de onderliggende vloer te blijven.
3. Het wijzigen van de indeling van de woning is bij woning A, B realiseerbaar mits het
constructief mogelijk en/of verantwoord is. Bij woning D, G, H, J zijn de binnenwanden
dragend, deze kunnen niet van positie wijzigen.
4. Het aanbrengen van wijzigingen de algemene terreininrichting, tenzij door een officiële
VVE aangevraagd.
5. Het verplaatsen van leidingschachten en meterkasten.
6. Aanbrengen van openhaarden / kachels
7. Het aanbrengen van wijzigingen van constructieve aard.
8. Het laten vervallen van de “zwevende” dekvloer.
9. Het verplaatsen van de Warmtepomp en bijbehorende kanalisatie.
10. Bij het dichtzetten van ruimten – met een volledig dichte wand - kan beperkt worden,
omdat wettelijk vereist is dat er voldoende lichtinval in een ruimte aanwezig dient te zijn.
11. U kunt alleen - op basis van de in deze procedure aangegeven condities - in de door
ons aangegeven showrooms kopen. Indien u geen keuken en badkamer wenst dan
krijgt de koper de in deze procedure KB begrote bedragen / budget terug. Het
leidingwerk komt dan op de door ons aangegeven positie.
VOORWAARDEN:
Indien van overheidswege het percentage en/of de bepalingen van de omzetbelasting
word(t)(en) gewijzigd, zal verrekening plaatsvinden overeenkomstig deze wettelijke bepalingen
en zullen de bedragen worden bijgesteld.
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SLUITINGSDATUM MEER- EN MINDERWERK
Voor een juiste uitvoering van de woningen dienen alle projectgebonden partijen te worden
voorzien van de juiste gegevens. Om dit te bewerkstelligen wordt een sluitingsdatum bepaald
voor het inleveren van het meer- en minderwerk.
De sluitingsdatum wordt gesplitst in 2 fases, namelijk de ruwbouw en de afbouw.
De wensen die wij voor de sluitingsdatum RUWBOUW tijdig willen weten hebben betrekking op:
- De indeling van de keuken, badkamer, toilet en/of douche i.v.m. leidingwerk.
- Het sanitair i.v.m. eventuele installatietechnische aanpassingen.
- Indelingsvarianten i.v.m. het ventilatiesysteem i.v.m. positie van ventielen/roosters
- Wensen m.b.t. installatie, zoals verplaatsen of extra wandcontactdozen, loze
leidingen t.b.v. beveiligingsinstallatie, etc.
De wensen die wij voor de sluitingsdatum AFBOUW tijdig willen weten hebben betrekking op :
- Kleurkeuzes
- Tegelwerk
- Binnendeuren / beslag conform merk Svedex (zie bijlage 5)
- Schakelmateriaal > merk Gira type standaard 55
- Wand- / plafondafwerkingen
Voor het project Blauwpoort zijn op dit moment nog geen sluitingsdata vastgesteld, uiteraard
zullen wij u deze data zo spoedig mogelijk bekend maken.
VERREKENPRIJZEN SANITAIR, TEGELWERK EN KEUKEN :
Sanitair & Tegelwerk
Voor het sanitair en tegelwerk zijn netto te besteden verrekenprijzen opgenomen van:
• € 2.250,- voor de aankoop van sanitair voor de toilet(ten) en de badkamer(s), in de
standaard woning plattegrond exclusief 21% BTW.
• € 35,- per m2 voor aankoop van vloertegels in de toilet en badkamer conform in de
standaard woning plattegrond exclusief 21% BTW.
Max. afmeting van de tegels ivm prijs verwerking is 80 x 80 cm
• € 25,- per m2 voor aankoop van wandtegels in de toilet (tot 130 cm) en badkamer
conform in de standaard woning plattegrond exclusief 21% BTW.
Max. afmeting van de tegels ivm prijs verwerking is 60 x 30 cm
Deze verrekenprijzen zijn de bedragen die zijn opgenomen in de V.O.N. prijs van de woning.
Deze verrekenprijzen zijn opgenomen voor de aankoop van het sanitair en tegelwerk, met de
hoeveelheden zoals deze in de technische omschrijving en/of deze procedure koperbegeleiding
dd. 1-11-2018 worden beschreven.
De exacte plaats van elektra-, afvoer- en waterleiding aansluitpunten (leidingwerk) kunt u indien
u een andere indeling wenst – mits tijdig gemeld volgens de procedure KB – kosteloos op de
door u gewenste plaats laten maken. Voorwaarde is wel dat de aansluitingen “in” de badkamers
dienen te komen en de plaats van de toilet en de hoeveelheid aansluiting gelijk blijft aan de
aantallen zoals genoemd in de technische omschrijving dd. 1-11-2018.
Voor het elektra is het aantal aansluitpunten op de tekening bij de aankoop leidend.
Voorwaarde hierbij is dat u het sanitair en keuken via ons aangeschaft wordt anders komen de
aansluitpunten op de positie van de tekening bij de aankoop van de woning
Ten aanzien van het elektra hebben alle woningen zogenaamde installatiewanden. Dit wil
zeggen dat de plinten afneembaar zijn (middels het uitnemen van de bolkopschroeven), achter
de plint bevind zich een horizontale leiding kanalisatie die in verbinding staat met de holle
ruimte in deze wand waardoor het verplaatsen (of in de toekomst bijmaken/uitbreiden) van
wandcontactdozen zonder hak en breekwerk kan plaatsvinden.
Let wel: bij toekomstige uitbreidingen dient er wel een leidingtracé vanaf de meterkast naar het
betreffende wanddeel te zijn of gemaakt te worden
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Kortingen, het budget en verrekeningen ten opzichte van het budget vindt u in hoofdstuk 5 en 6.
Keuken
Voor de keuken is in de V.O.N. prijs van de woning een netto te besteden verrekenprijs
opgenomen van:
• € 7.200,-, voor kasten; keukenkraan, apparatuur en montage, exclusief 21% BTW.
De exacte plaats van elektra-, (de woningen krijgen geen gasaansluiting, dit is vanaf 1-7-2017
niet mogelijk) , afvoer- en waterleiding aansluitpunten kunt u indien u een andere indeling of
opstelplaats wenst – mits u de keuken koopt bij Middelkoop volgens de procedure KB –
kosteloos op de door u gewenste plaats laten maken. Voorwaarde is wel dat de
keukenaansluitingen in de keukenruimte/eetkamer dienen te komen en indien de afstand tot de
op tekening gesuggereerde keuken meer dan 350 cm is, er meerwerk kosten in rekening
worden gebracht.
Als bijlage 3 van 1-11-2018 bij deze procedure hebben wij een tweetal keukens opgenomen
die binnen het budget passen.
Indien u geen gebruik wenst te maken van de door ons aangeboden showrooms krijgt u de
hierboven genoemde budgetten terug.
Kortingen, het budget en verrekeningen ten opzichte van het budget vindt u in hoofdstuk 7.
BETALING
De facturering van het meer- en minderwerk ontvangt u van de bouwkundig aannemer.
De verrekening van het meerwerk vindt als volgt plaats :
- 25% bij opdracht van het meerwerk.
De ontvangst van uw betaling op de rekening van de bouwkundig aannemer is
tevens uw bevestiging van de opdracht.
- 25% bij houten verdiepingsvloer
- 25% wind- en waterdicht.
- 25% vóór oplevering.
Minderwerk of teruggave van het budget wordt uiterlijk één week na de eindoplevering door de
bouwkundig aannemer aan de koper terugbetaald.
05.

SANITAIR

De showroom voor het sanitair is :
van Munster te Gouda, Groningenweg 1, 2803PV Gouda
PROCEDURE
Tijdens het introductiegesprek met de koperbegeleider wordt er -indien van toepassing telefonisch een afspraak gemaakt met de showroom.
U ontvangt van de showroom een bevestiging van de afspraak en een routebeschrijving.
Voor het sanitair is in de V.O.N. prijs van de woning een netto te besteden verrekenprijs
opgenomen van € 2.250,- exclusief 21% BTW. Na de aankoop van uw woning kunt u het
sanitair bekijken dat als basis in de V.O.N. prijs is inbegrepen, e.e.a. zoals omschreven op
bijlage 4 d.d. 01-11-2018. De € 2.250,- is vrij besteedbaar door de koper zonder dat daar
opslagen in wat voor vorm dan ook vanaf gaan. In de technische omschrijvingen dd. 1-11-2018
& de verkooptekeningen kunt u zien welke van de in bijlage 4 genoemde opstellingen tot uw
budget behoren.
Alle in bijlage 4 vermelde sanitair is wit.
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Indien gewenst kunt u bij de showroom ook sanitair uitzoeken dat volledig aansluit op uw eigen
wensen.
De showroom zal tijdens uw bezoek een prijsindicatie maken voor het sanitair. Deze
prijsindicatie is nog niet de offerte. De prijsindicatie wordt met de bijbehorende tekening
verzonden aan de installateur en de koperbegeleider t.b.v. eventuele verrekening van
installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen.
De offerte ontvangt u binnen 2-3 werkweken van de kopersbegeleider, de prijsindicatie van het
sanitair wordt hierin één op één overgenomen en als bijlage toegevoegd.
Wanneer u akkoord kunt gaan met deze offerte stuurt u deze binnen 2 werkweken ondertekend
retour naar de kopersbegeleider.
Indien u nader overleg wenst met betrekking tot de offerte kunt u contact opnemen met de
kopersbegeleider.
Op de aankoop van het sanitair wordt u een kortingspercentage aangeboden, dat u terug kunt
vinden in hoofdstuk 8.

06.

TEGELWERK

SHOWROOM
De showroom voor tegelwerk is :
BMN Home showroom, Amperebaan 1, 3439 MH Nieuwegein
PROCEDURE
Tijdens het introductiegesprek met de kopersbegeleider wordt er telefonisch een afspraak
gemaakt met de showroom.
U ontvangt van de showroom een bevestiging van de afspraak en een routebeschrijving.
Bij de aankoop van uw woning is in de V.O.N. prijs een verrekenprijs voor tegelwerk
opgenomen. Deze bedragen, exclusief BTW, zijn vrij besteedbaar door de koper zonder dat
daar opslagen in wat voor vorm dan ook vanaf gaan.
van:
€ 35,- per m² exclusief BTW ten behoeve van de aankoop van vloertegelwerk met een
maximale afmeting van 800 x 800 mm en
€ 25,- per m² exclusief BTW ten behoeve van de aankoop van wandtegelwerk met een
afmeting van 600 x 300 mm.
In de technische omschrijving dd. 1-11-2018 staat beschreven in welke ruimten (en tot welke
hoogten) er betegeld zal worden, u kunt hierdoor zelf uitrekenen hoeveel m2 dit is.
Bij de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken dat volledig aansluit op uw wensen.
De showroom zal tijdens uw bezoek een prijsindicatie maken voor het tegelwerk. Deze
prijsindicatie is nog niet de offerte. De prijsindicatie wordt verzonden aan de kopersbegeleider
t.b.v. eventuele verrekening van installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen.
De offerte ontvangt u binnen 2-3 werkweken van de kopersbegeleider, de prijsindicatie van het
sanitair wordt hierin één op één overgenomen en als bijlage toegevoegd.
Wanneer u akkoord kunt gaan met deze offerte stuurt u deze binnen 2 werkweken ondertekend
retour naar de kopersbegeleider.
Indien u nader overleg wenst met betrekking tot de offerte kunt u contact opnemen met de
kopersbegeleider.
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Pagina 7 van 31

Indien ten gevolge van aanvullende wijzigingen, na de offerte van het sanitair, de indeling van
de zogenoemde “natte ruimten” wordt aangepast, zal er eveneens een nieuwe offerte gemaakt
worden voor het tegelwerk.
Op de aankoop van het tegelwerk wordt u een kortingspercentage aangeboden, dat u terug
kunt vinden in hoofdstuk 8.
07.

KEUKENINRICHTING

SHOWROOM
De showroom voor de keuken is :
Middelkoop keukens, Beesdseweg 2, 4104 AW Culemborg
PROCEDURE
Tijdens het introductiegesprek met de kopersbegeleider wordt er telefonisch een afspraak
gemaakt met de showroom.
U ontvangt van de showroom een bevestiging van de afspraak en een routebeschrijving.
Bij de aankoop van uw woning is een verrekenpost van € 7.200,00 exclusief 21% BTW
opgenomen ten behoeve van de keuken, , inclusief montage, aansluiten apparatuur, meubelen,
apparatuur, keukenkraan en de aankoop van het tegelwerk.
Verder gaan hier geen opslagen in wat voor vorm dan ook vanaf.
Als bijlage 3 van 1-11-2018 bij deze procedure hebben wij een tweetal keukens opgenomen
die binnen het budget passen.
Bij de showroom kunt u ook een andere keuken uitzoeken die volledig aansluit op uw wensen.
De showroom zal tijdens uw bezoek een prijsindicatie maken voor de keuken. Deze
prijsindicatie is nog niet de offerte. De prijsindicatie wordt met de bijbehorende tekening
verzonden aan de installateur en de kopersbegeleider t.b.v. eventuele verrekening van
installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen.
De offerte ontvangt u binnen 2-3 werkweken van de koperbegeleider, de prijsindicatie van de
keuken wordt hierin één op één overgenomen en als bijlage toegevoegd.
Wanneer u akkoord kunt gaan met deze aanbieding stuurt u deze binnen 2 weken ondertekend
retour naar de kopersbegeleider.
Indien u nader overleg wenst met betrekking tot de offerte dan kunt u contact opnemen met de
kopersbegeleider.
De showroom zal tijdens uw bezoek een prijsindicatie maken voor de keuken. Deze
prijsindicatie is nog niet de offerte. De prijsindicatie wordt verzonden aan de kopersbegeleider
t.b.v. eventuele verrekening van installatietechnische en/of bouwkundige aanpassingen.
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08

KORTINGSPERCENTAGES

8.1 Garanties
Indien u geen gebruik maakt van de door ons ter beschikking gesteld budgetten en u aldus zelf
een keuken en/of toilet en/of badkamer aankoopt en installeert of laat installeren dan vervallen
de (Woningborg) garanties op deze onderdelen. Dit geldt dan uitdrukkelijk ook voor het
leidingwerk (lees: water, verwarming, riool, lekkages bij vloeren / wanden, etc)
8.2 Opslagen en kortingspercentages sanitair en tegelwerk en keuken
Sanitair en tegelwerk:
U kiest het sanitair en tegelwerk en blijft binnen het budget ( de hoeveelheden materiaal en de
aankoopbedragen ) zoals deze in de koopsom is opgenomen, volgens hoofdstuk 5 & 6.
Voor de kortingen die de bouwkundig aannemer aan u dient te geven, gaan wij uit van bruto
prijzen, welke landelijk gelijk zijn.
De kortingspercentages op sanitair en tegelwerk zijn als volgt opgebouwd :
Op sanitair:
Merken: Duravit
5% korting
Merken: Grohe
10% korting
Merken: Villeroy&Boch, Sphinx, Laufen, Kermag en Novellini
15% korting
Merken: Vm en Clou
20% korting
Uitzondering op bovenstaande kortingen zijn exclusieve zaken als sauna’s en infraroodlampen.
Op tegelwerk:
U ontvangt

15% korting

De bouwkundig aannemer dient rekening te houden met het kosteloos verleggen van leidingen
binnen de badkamer, zoals in hoofdstuk 4 wordt genoemd.
Keuken:
De bouwkundig aannemer dient rekening te houden met het kosteloos verleggen van leidingen
binnen de keuken/eetkamer, zoals in hoofdstuk 4 wordt genoemd. Dit kunnen wij u alleen
aanbieden als de keuken wordt aangeschaft bij Middelkoop keukens.
CONCLUSIE:
•
Van de bouwkundig aannemer en installateur wordt verwacht dat in de bouwkundigeen/of installatietechnische begroting naast de netto aankoopkosten, ook
de montage kosten van sanitair en tegelwerk, honolite dorpels & afdekplaten,
voegmortel, kitten en overige (hulp)materialen, de uitvoeringskosten,
bouwplaatskosten en opslag winst en risico etc zijn berekend.
De opgegeven budgetten zijn dus geheel (netto) door u besteedbaar, kleur van
kitwerk, voegenmortel, honlite, etc. in overleg u.
8.3

Op bouwkundige wijzigingen

Zoals gemeld in hoofdstuk 4 zullen wij een standaard lijst met meerwerken aanleggen,
uiteraard is het niet mogelijk om alle wensen in een standaard lijst te verwoorden.
Bij bouwkundige wijzigingen waarvoor geen standaard afspraken zijn gemaakt zullen de
volgende afspraken worden gehanteerd:
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Alle prijzen bouwkundige werkzaamheden, netto volgens de aannemersbegroting
Opslag uitvoering, bouwplaats, ak, winst/risico etc. + installatietechnische
werkzaamheden
Andere opslagen zijn uitdrukkelijk niet toegestaan.

€ netto
10% +

Bovengenoemde bedragen worden verhoogd met BTW.
09.

BINNENDEUREN-SCHAKELMATERIAAL

Binnendeuren en hang- en sluitwerk
Ten aanzien van de binnendeuren kunt u – conform de bijlage 5 - kiezen uit de binnendeuren
van Svedex (type AL24, 27 of 84). Deze worden uitgevoerd in de standaard kleur Alpine wit
(RAL9010). Wat betreft het hang- en sluitwerk kunt u kiezen uit de Svedex (type Mood, Mind en
House) zonder dat hiervoor op enigerlei wijze verrekening plaatsvindt.
Voorwaarde is dat u in één woning kiest voor één line/type en één kleur. Een uitzondering
hierop zijn de glasdeuren (echter uitgangspunt is dat indien er voor glasdeuren gekozen wordt
er één line/type gekozen wordt in de kleur van de overige deuren)
Bij de dubbele deuren wordt één deur vast gezet met schuiven en de andere is actief
Schakelmateriaal
Van het merk Gira type standaard 55
10.

11.

AANDACHTSPUNTEN
-

Wij verzoeken u de vastgestelde inleverdata van het meer- en minderwerk goed in
acht te nemen.

-

Uw woning moet na het uitvoeren van eventuele wijzigingen ten aanzien van de
afwerking en de indeling, bij de oplevering voldoen aan de wettelijke eisen van het
Bouwbesluit 2012.

-

Bij afwezigheid door werk, vakantie o.i.d. kunt u iemand machtigen tot het verrichten
van uw betalingen. In een dergelijke situatie kunt u de kopersbegeleider informeren
over het tijdelijke adres waar de facturen naar toegezonden dienen te worden.

-

Indien u ervoor kiest om geen keuken en/of toilet en/of badkamer via ons te kopen
en te laten installeren dan dient u er rekening mee te houden dat de installatie van
deze onderdelen pas na oplevering kan plaatsvinden

TOT SLOT

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen heeft, verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met ons.
Rest ons u alvast een voorspoedige en plezierige bouwperiode toe te wensen en aansluitend
heel veel woonplezier.
Met vriendelijke groeten,
René Koteris, verkoopcoördinator

Datum: 1 november 2018
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Bijlage 1; opbouw procedure koperbegeleiding

U ontvangt een uitnodiging voor een
introductiegesprek met de
kopersbegeleider.
▼

►

Tijdens het introductiegesprek
worden uw wensen en keuzes
geïnventariseerd.
Tevens wordt er een -indien nodigeen afspraak met de showrooms
gemaakt.
Alle wensen doorgesproken en
wordt er bekeken of alles technisch,
logistiek en binnen de regelgeving
mogelijk is.
▼

U krijgt hier uitleg over
de verrekenprijzen, de
te volgen meer- en
minderwerkprocedure,
eventuele
sluitingstermijnen voor
het aanvragen van
meer- en minderwerk,
showrooms,
bouwproces, etc.

U ontvangt -indien van toepassingvan de volgende showrooms een
bevestiging van uw afspraak en een
routebeschrijving om uw wensen
m.b.t. badkamer, toilet en keuken in
een persoonlijk gesprek al uw
wensen door te spreken :
- Van Munster t.b.v. sanitair
- BMN t.b.v. tegelwerk
- Van Middelkoop t.b.v. keukens▼
Bij het bezoek aan de showrooms
voor tegelwerk en keuken krijgt u
direct een prijsindicatie mee naar
huis die reëel is, maar waar een
voorbehoud is gemaakt in eventuele
bouwkundige of
installatietechnische aanpassingen.
De showroom voor sanitair kan u
slechts de prijs van het sanitair
geven, echter de eventuele
installatietechnische en/of
bouwkundige aanpassingen worden
u binnen 3 werkweken door de KB
toegestuurd.
▼
Alle offertes worden door de KB met
u besproken in een 2e gesprek of de
offertes worden u per mail
toegestuurd.
▼

NEE►
Eens met de offerte?

Wanneer u het niet eens bent
met de offerte dan bespreekt u
dit met de KB. Samen wordt
gekeken welke aanpassingen
gedaan kunnen worden om een
nieuwe offerte te (laten) maken.
Een nieuwe offerte zal u worden
toegezonden.

JA▼
Datum: 1 november 2018
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Wanneer u het met de aanbieding
eens bent dan kunt u de
aanbiedingen ondertekend
retourneren naar :
De kopersbegeleider
▼
Alle definitieve wensen worden na
ontvangst van de door u getekende
offerte door de KB op tekening
verwerkt. Deze tekening ontvangt u
ter controle, waarna ook deze
tekening ondertekend geretourneerd
wordt naar bovenstaand adres.
De tekening en de aanbieding
tezamen vormen uw garantie dat alle
wensen in uw woning worden
verwerkt.
▼

Datum: 1 november 2018
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Bijlage 2; basislijst meer- en minderwerk
Onderdeel

prijs incl. BTW

Ja

Nee

Antivries buitenkraan (per stuk)

€ 481,93

○

○

Decor radiator in de badkamer leveren en monteren
(Plieger Palermo-EL 500 watt)

€ 447,51

○

○

Decor radiator in de badkamer leveren en monteren
(Plieger Palermo-EL 900 watt)

€ 533,57

Maken separate eindgroep t.b.v. elektrische radiator

€ 309,81

○
○

○
○

Spuiten houten balken en plafonds in één kleur (per m2)
meters worden in het werk gemeten

€ 33,28

○

○

Spuiten houten balken en plafonds beiden in aparte kleur
(per m2) gerekend balk in passende kleur van vloerdeel
(bijv. zelfde kleur met 2 tinten verschil) meters worden
in het werk gemeten
€ 48,70

○

○
○
○
○

saus klaar maken wanden in plaats van behang klaar
(per m2) meters worden in het werk gemeten

€ 19,28

extra zonnepanelen (mits het dak dit toelaat) (per stuk)

€ 688,47

extra isolatie in de installatiewand tpv de gevels (per m2)

€ 14,46

○
○
○

Elektra
Leveren en aanbrengen van een extra dubbele
wandcontactdoos

€ 199,66

○

○

Verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos
(mits reeds gemaakt)

€ 185,89

Extra aansluiting cai / data

€ 275,39

Led dimmer ipv schakelaar

€ 134,25

○
○
○

○
○
○

Spatwaterdichte wandcontactdoos in de tuin op de
voor- of achtergevel

€ 206,54

○

○

Beveiligingsinstallatie (stelpost €2000,- ex opslagen
ex BTW afhankelijk wat de wensen zijn)

€ 2.753,88

○

○

Loze leiding naar een wanddeel / installatiewand
als toekomstige voeding of data

€ 172,12

230 volt WCD in berging op aparte eindgroep

€ 757,31

○
○

○
○

Datum: 1 november 2018
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Onderdeel

prijs incl. BTW

Ja

Nee

Indeling optie 1 bij woning G, H,J extra badkamer
begane grond (zie begroting bijlage 2.1)

€ 10.993,94

○

○

Indeling optie 2 bij woning G, H,J slaapkamer
splitsen in 2 kamers (zie begroting bijlage 2.2)

€ 3.302,56

○

○

woning J: Velux dakvenster type GGU MK04
wit gelakt

€ 586,28

○

○

meer prijs dakraam elektrisch bediend op
de standaard Velux dakvenster

€ 728,93

○

○

Indelingsopties

+
Totale kosten meerwerk basislijst

Datum: 1 november 2018

€ …………… incl. btw
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Bijlage 2.1; Begroting Indeling bij woning G, H,J extra badkamer begane grond

Datum: 1 november 2018
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Bijlage 2.2; Begroting Indeling woning G, H,J slaapkamer splitsen in 2 kamers

Datum: 1 november 2018
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Bijlage 3; keuken

Middelkoop aan het woord:
Om u als toekomstig bewoner van één van de woningen in project “Blauwpoort” zo goed
mogelijk te kunnen begeleiden bij de aanschaf van uw keuken, hebben wij de volgende
werkwijze opgesteld.
Als wij van de aannemer uw gegevens hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het
maken van een afspraak met één van onze verkoopadviseurs. Persoonlijke aandacht vinden we
erg belangrijk. We maken voor u een gespecificeerde offerte en een duidelijke 3-D tekening in
kleur. Naast het voorstel voor uw keuken zal onze adviseur u een goede indicatie geven van de
kosten m.b.t. het uitbreiden van het leidingwerk. Zo heeft u in één oogopslag de totale kosten
in beeld.
Als de offerte een order wordt, gaat alles in werking.
Tijdens de bouw wordt uw aangekochte keuken ingemeten en de bouwkundige wijzigingen
en/of aanpassingen van het leidingwerk zullen wij samen met de uitvoerder op de bouw
controleren. In overleg met u kunnen wij na de sleuteloverdracht de keuken monteren en
aansluiten.
De woningen zijn voorzien van een keuken welke naar wens is uit te breiden.
Laat u uitgebreid informeren in onze showroom.
Voor het hele proces, van showroombezoek tot oplevering geldt:
Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.

Datum: 1 november 2018
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Voorstel 1, woning A,B,H,J&G:

- MK collectie
- Kunststof front rondom
Afgewerkt in frontkleur
- Kleur: White solargloss
- Stenen werkblad
- Enkele spoelbak RVS vlakinbouw
- Eenhendel keukenkraan
- Siemens apparatuur
- Inductie kookplaat 4 kookzones
- RVS afzuigkap recirculatie
- Combimagnetron
- Vaatwasser
- Koelkast

Datum: 1 november 2018
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Voorstel 2, woning A,B,H,J&G:

- MK collectie
- Kunststof front rondom
Afgewerkt in frontkleur
- Kleur: White solargloss
- Stenen werkblad
- Enkele spoelbak RVS vlakinbouw
- Eenhendel keukenkraan
- Siemens apparatuur
- Inductie kookplaat 4 kookzones
- RVS afzuigkap recirculatie
- Combimagnetron
- Vaatwasser
- Koelkast

Datum: 1 november 2018
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Voorstel 1, woning D:

- MK collectie
- Kunststof front rondom
Afgewerkt in frontkleur
- Kleur: White solargloss
- Stenen werkblad
- Enkele spoelbak RVS vlakinbouw
-Eenhendel keukenkraan
-Whirlpool apparatuur
- Inductie kookplaat 4 kookzones
- RVS afzuigkap recirculatie
- Combimagnetron
- Vaatwasser
- Koelkast

Datum: 1 november 2018
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Voorstel 2, woning D:
- MK collectie
- Kunststof front rondom
Afgewerkt in frontkleur
- Kleur: White solargloss
- Stenen werkblad
- Enkele spoelbak RVS vlakinbouw
- Eenhendel keukenkraan
- Whirlpool apparatuur
- Inductie kookplaat 4 kookzones
- RVS afzuigkap recirculatie
- Combimagnetron
- Vaatwasser
- Koelkast

Datum: 1 november 2018
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Bijlage 4; sanitair

Toilet begane grond:
-

Wandclosetcombinatie Villeroy & Boch i.c.m. een Geberit reservoir en bedieningsplaat:

inbouwreservoir

⃝ O-Novo

⃝ Subway 2.0 (+€ 170,- incl. btw)

⃝ Subway 2.0 directflush (+€ 210,- incl. btw)

⃝ Sigma 20

⃝ Sigma 01

⃝ Sigma 30

Kleur bedieningspaneel
○ Wit (-chroom-wit)
○ Chroom
○ Zwart (+€ 20,- incl. btw)
Datum: 1 november 2018
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-

Fonteinset:

kleur fontein
○ Wit
○ Natuursteen (antraciet)
-

Accessoires, toiletrolhouder:

⃝ met klep

⃝ zonder klep

Kleur gekozen accessoires
○ RVS
○ Chroom
○ Zwart (+€ 20,- incl. btw)

Datum: 1 november 2018
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Badkamer 1e verdieping:
-

Wandclosetcombinatie Villeroy & Boch i.c.m. een Geberit reservoir en bedieningsplaat:

inbouwreservoir

⃝ O-Novo

⃝ Subway 2.0 (+€ 170,- incl. btw)

⃝ Subway 2.0 directflush (+€ 210,- incl. btw)

⃝ Sigma 20

⃝ Sigma 01

⃝ Sigma 30

Kleur bedieningspaneel
○ Wit (-chroom-wit)
○ Chroom
○ Zwart (+€ 20,- incl. btw)

Datum: 1 november 2018
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-

Accessoires, toiletrolhouder:

⃝ met klep

⃝ zonder klep

Kleur gekozen accessoires
○ RVS
○ Chroom
○ Zwart (+€ 20,- incl. btw)

Datum: 1 november 2018
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-

Douchecombinatie

Douchebak Villeroy&Boch O-Novo incl. sifon en poten

⃝ Hans Grohe Crometta

Datum: 1 november 2018

⃝ inbouw (+€ 395,- incl. btw)
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-

Wastafelcombinatie Villeroy & Boch O-Novo

Kleur onderkast
○ crystal white
○ crystal blue
○ crystal black

-

○ PN houtkleur
○ ELM impresso

Spiegel boven de wastafel

⃝ (60x60cm) ⃝ (60x80cm)

Datum: 1 november 2018

⃝ (rond 50cm) ⃝ (rond 60cm)
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-

Douchedeur en wand, matchroom en helder glas (Novellini)

Datum: 1 november 2018
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Bijlage 5; keuze binnendeuren

Wij bieden u de mogelijkheid om uit de volgende opties te kiezen per genoemde ruimte. De
deuren worden uitgevoerd in Alpine wit (RAL9010). Genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW).

AL24

AL27

AL84

CA15 (meerprijs € 250,-)

CA13 (meerprijs € 270,-)

CA11 (meerprijs € 300,-)

○ blank glas (+€ 0,-)
○ mat glas (+€ 40,-)

○ blank glas (+€ 0,-)
○ mat glas (+€ 50,-)

○ blank glas (+€ 0,-)
○ mat glas (+€ 70,-)

Datum: 1 november 2018
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LIVE (meerprijs per deur, € 35,- incl. btw.

VOQUE (meerprijs per deur, € 35,- incl. btw.)

MOOD

HOUSE

MIND

FLAIR (meerprijs per deur, € 20,- incl. btw.)

Op de website www.Svedex.nl kunt u deze krukken tevens bekijken
Graag willen wij u vragen hieronder de gewenste deuren incl. krukken aan te geven per ruimte.

Begane grond:
1x enkele deur in de hal van de meterkast
1x dubbele deur van hal naar woonkamer
1x dubbele deur van hal naar woonkeuken
1x enkele deur in hal naar toilet

type ……….
type ……….
type ……….
type ……….

Kruk ………….
Kruk ………….
Kruk ………….
Kruk ………….

type ……….
type ……….
type ……….
type ……….

Kruk ………….
Kruk ………….
Kruk ………….
Kruk ………….

1e Verdieping:
1x enkele deur van hal naar slaapkamer 1 (kleine)
1x enkele deur van hal naar slaapkamer 2 (grote)
1x enkele deur van hal naar badkamer
1x enkele deur van hal naar wasruimte

○ ik maak graag gebruik van een andere kleur, dit kost € 25,- extra per deur
○ extra wit (NCS S 0300- N)
○ warm wit (RAL9001)

Datum: 1 november 2018
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