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Naam

Adres

Plaats

Telefoonnummer privé

Mobiel nummer

Hierbij geeft ondergetekende opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van de standaard kopersopties.

Betaling zal geschieden volgens artikel 5 (termijnen- en betalingsregeling) lid 9 van de koop-/ aannemingsovereenkomst.

Bouwnummer .................................................................................................................................:

Postcode

.................................................................................................................................:

.................................................................................................................................:

.................................................................................................................................:

.................................................................................................................................:

...............................:

:

Handtekening voor akkoord

Datum

:

:

...............................................

...............................................

Werknummer : C5190501

23 woningen Haren:Projectomschrijving

E-mail : .................................................................................................................................

Mobiel nummer 2

Telefoonnummer zakelijk :

:...............................

...............................................

..............................................

Verzenden aan : Geveke Bouw b.v.

Machlaan 35

9761 TK EELDE

Geschakelde villa type A:Woningtype

Verkoopbegeleiding

verkoopbegeleiding@gevekebouw.nl

of per mail (als .pdf bestand) naar:
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Paraaf:  ....................
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Bouwkundig100

103-01-A .........Uitbouw 2400 mm, achterzijde van de woning (keuken)
Verlenging keuken met 2400 mm. Toepassing stalen ligger i.o.m. de constructeur.
Flens stalen ligger wordt bekleed met gipsvezelplaat o.g. Vloer-, plafond- en
wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw voorzien van vloerverwarming.
Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen kanaalplaatvloer met daarop
een isolatiepakket afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking, dakrand voorzien
van aluminium daktrim. Materialisering gevel uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 27.805,00

103-01-B .........Uitbouw 2400 mm, achterzijde van de woning (woonkamer)
Verlenging woonkamer met 2400 mm. Toepassing stalen ligger i.o.m. de
constructeur. Flens stalen ligger wordt bekleed met gipsvezelplaat o.g. Vloer-,
plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw voorzien van
vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen
kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket afgewerkt met een bitumineuze
dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Materialisering gevel
uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 22.945,00

103-01-C .........Uitbouw 2400 mm, achterzijde van de woning (keuken en woonkamer)
Verlenging keuken en woonkamer met 2400 mm. Toepassing stalen ligger en
kolom i.o.m. de constructeur. Flens stalen ligger wordt bekleed met gipsvezelplaat
o.g. Vloer-, plafond- en wandafwerking als rest van de woning. Uitbouw voorzien
van vloerverwarming. Platdakconstructie bestaande uit een prefab betonnen
kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket afgewerkt met een bitumineuze
dakbedekking, dakrand voorzien van aluminium daktrim. Materialisering gevel
uitbouw als woning. Zie tekening. 

€ 36.660,00

107-01-A .........Hefschuifpui met zijlicht in achtergevel, positie A
Uitgevoerd in kunststof voorzien van HR++ isolatieglas. Kleur conform kleur- en
materiaalstaat. Schuifpui vanaf buitenzijde afsluitbaar en slot gelijksluitend met
overige buitendeuren. Ventilatieroosters worden toegepast op basis van de
ventilatieberekening. Zie tekening.

€ 2.335,00

107-01-B .........Hefschuifpui met zijlicht in achtergevel, positie B
Uitgevoerd in kunststof voorzien van HR++ isolatieglas. Kleur conform kleur- en
materiaalstaat. Schuifpui vanaf buitenzijde afsluitbaar en slot gelijksluitend met
overige buitendeuren. Ventilatieroosters worden toegepast op basis van de
ventilatieberekening. Zie tekening.

€ 2.335,00

112-01 .........Dichte trap met trapkast
De open trap van de begane grond naar de 1e verdieping wordt dicht uitgevoerd.
Onder de dichte trap wordt een trapkast aangebracht voorzien van wandlichtpunt
en schakelaar gecombineerd met een wandcontactdoos (elektra werk opbouw).
Kozijn en deur als overige binnenkozijnen en deuren. Bovenlicht  wordt uitgevoerd
met dicht paneel. Wanden behangklaar afgewerkt. Zie tekening. 

€ 2.340,00

112-01-A .........Trapkast slaapkamer 1
Onder de dichte trap naar de 2e verdieping wordt een trapkast aangebracht
voorzien van wandlichtpunt en schakelaar gecombineerd met een
wandcontactdoos (elektra werk opbouw). Kozijn en deur als overige binnenkozijnen
en deuren. Bovenlicht wordt uitgevoerd met dicht paneel. Wanden behangklaar
afgewerkt. Zie tekening. 

€ 2.340,00

114-01-A .........Groter dakraam hobbykamer eerste etage
Het kleine dakraam worden vervangen door een groter dakraam. Type dakraam:
Velux GGL 2070Q UK08 (afmeting l x b 1400 x 1340 mm) voorzien van HR++
isolatieglas en ventilatierooster. Binnenzijde dakraam hout, wit. Binnenzijde
rondom dakraam afgetimmerd. Zie tekening.

€ 1.155,00

114-01-B .........Groter dakraam tweede etage
Het kleine dakraam worden vervangen door een groter dakraam. Type dakraam:
Velux GGL 2070Q UK08 (afmeting l x b 1400 x 1340 mm) voorzien van HR++
isolatieglas en ventilatierooster. Binnenzijde dakraam hout, wit. Binnenzijde
rondom dakraam afgetimmerd. Zie tekening.

€ 1.155,00

117-01 .........Buitendeur bijkeuken / techniekruimte begane grond € 2.855,00
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Uitgevoerd in kunststof voorzien van HR++ isolatieglas. Kleur conform kleur- en
materiaalstaat. Slot gelijksluitend met overige buitendeuren. Zie tekening. 

134 .........Isoleren stallingsruimte
De gehele stallingsruimte wordt geisoleerd en voorzien van een spouwmuur. Ook
het dak, de vloer en de deur worden geïsoleerd uitgevoerd. Zie tekening.

€ 11.410,00

153-01 .........Vervallen spackwerk begane grond
Spackwerk vervalt voor de gehele begane grond, ook op de wanden van het toilet 

-€ 450,00

154-01 .........Vervallen spackwerk gehele woning
Conform optie 153, maar dan ook op eerste etage inclusief de badkamer (tweede
etage is niet voorzien van spackwerk) 

-€ 800,00

155A .........Trap van begane grond naar eerste etage
Personaliseer uw trap. Maatwerk De Vries trappen.

155B .........Trap van 1e naar 2e etage
Personaliseer uw trap. Maatwerk De Vries trappen. 

156 .........Designline binnendeuren, kozijnen en garnituur
Personaliseer uw woning. Kies uw eigen binnendeuren en garnituren uit de
Designline collectie. Zie online platform Theuma, inlogggevens volgen later. 

158 .........Duoportdeur stallingsruimte
In plaats van standaard kanteldeur. Slot voldoet niet aan PKVW. 

€ 4.540,00

159 .........Sectionaaldeur stallingsrumte
In plaats van standaard kanteldeur. Slot voldoet niet aan PKVW.

€ 1.560,00

Keuken200
Er wordt standaard geen keuken geplaatst.

201 .........Aanpassen technische installatie t.b.v. keuken
De keuken wordt opgeleverd door keukenleverancier aan koper.

E-Installatie300

302 .........Extra dubbele wcd (inbouw) geaard € 195,00

303 .........Dubbele wcd in meterkast (opbouw) geaard € 175,00

304 .........Extra lichtpunt op bestaande schakelaar € 180,00

305 .........Extra lichtpunt op extra schakelaar € 210,00

306 .........Extra lichtpunt tbv inbouwspot op bestaande schakelaar
Exacte positie in het werk kan afwijken van de tekening ivm constructieve redenen
of vloerplaatverdeling. (Sparing 80 mm) 

€ 300,00

307 .........Extra lichtpunt tbv inbouwspot op extra schakelaar
Exacte positie in het werk kan afwijken van tekening ivm constructieve redenen of
vloerplaatverdeling. (Sparing 80 mm)

€ 330,00

308 .........Bedraden en afmonteren loze telefoonleiding
Per stuk 

€ 135,00

309 .........Bedraden en afmonteren loze CAI leiding
Per stuk 

€ 125,00

310 .........Schakelaar aan lichtpunt toevoegen (hotelschakeling) € 175,00

311 .........Extra bedrade en afgemonteerde leiding tbv CAI
Positie zelf aangeven, per stuk 

€ 255,00

312 .........Extra bedrade afgemonteerde leiding tbv telefoon € 255,00
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313 .........Antenne versterker in meterkast
Incl wcd, benodigd bij 3 of meer CAI aansluitingen

€ 315,00

314 .........Complete bedrade en afgemonteerde UTP aansluiting (CAT 5) € 280,00

315 .........Bedraden loze leiding met UTP kabel (CAT 5) € 165,00

316 .........Extra groep en wcd tbv droger naast wasmachine aansluiting € 350,00

317 .........Aanbrengen loze leiding (inbouw)
Loze leiding vanaf de meterkast, deze is voorzien van een controle draad. 

€ 165,00

318 .........Spatwaterdichte enkele wcd op de buitengevel
Bedraad en aangesloten, hoogte circa 60 cm boven vloerpeil 

€ 200,00

319 .........Aansluiting tuinverlichting
Circa 15 m1 grondkabel op rol bij de gevel, schakelaar in meterkast. In verband
met de veiligheid wordt de kabel niet aangesloten in de meterkast, de koper dient
voor ingebruikname zelf zorg te dragen voor aansluiting van de kabel in de
meterkast. Op tekening de betreffende gevel aangeven. 

€ 295,00

320 .........Verplaatsen standaard wcd, loze leiding tv cai, telefoon of lichtpunt
(tot maximaal 1 meter vanaf standaard punt). 

€ 125,00

321 .........Uitbreiden aantal pv-panelen
 Maatwerk per bouwnummer.

321A .........EPC = 0 (energieneutraal)
Indien mogelijk, maatwerk.
Afhankelijk van ligging en gekozen opties. 

324 .........Elektrische bediening sectionaaldeur (2 zenders) € 830,00

326 .........Uitbreiden meterkast bij oveschrijding aantal groepen € 435,00

327 .........One smart control
Huisautomatisering, maatwerk. 

W-Installatie400

401 .........Buitenkraan met vorstbeveiliging
Positie aan te geven door koper, op geïsoleerde gevel, hoogte circa 60 cm boven
vloerpeil. 

€ 525,00

402 .........Riolering en afvoerputje ten behoeve van optie 401 € 495,00

405 .........Thermostaat per ruimte eerste verdieping
Badkamer en slaapkamer 1 t/m 3 

€ 3.075,00

406-01 .........Vloerverwarming zolder € 1.925,00

407 .........Thermostaat zolder € 625,00

409 .........Bediening mechanische ventilatie badkamer € 180,00

413 .........Vergroten voorraadvat warm tapwater naar 300 liter
Er wordt een aparte boiler van 300 liter geplaatst en een aparte unit met elektrische
na-verwarmer, expansievat e.d.

€ 4.310,00
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