
Slachthuisdistrict  

Standaard meer- en minderwerklijst d.d. 16 november 2020  

   

Naam koper : ……………………………………………………………………………… Kavelnummer: 

Adres : ………………………………………………………………………………  

Pc en plaats : ……………………………………………………………………………… 

Tel. privé : ………………………………………………………………………………  

Tel. zakelijk : ………………………………………………………………………………  

Tel. mobiel : ………………………………………………………………………………  

E-mailadres : ………………………………………………………………………………  

Datum : ………………………………………………………………………………  
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1.000  BOUWKUNDIG Offerte  
  Voor individuele bouwkundige aanpassingen ontvangt u een aparte 

offerte. 
In de prijsvorming van bouwkundige opties wordt voor zover van 
toepassing, ook rekening gehouden met de kosten van het aanpassen 
van installaties, wandafwerking, het aanpassen van tekeningen en 
begeleiding van de uitvoering. 
  

 

1.010 O Maken trapkast (indien van toepassing) voorzien van standaard 
deurcombinatie en wandlichtpunt op schakelaar met enkele 
wandcontactdoos. 
 

€ 975,00  

1.011 O Badkamer vergroten conform optietekening, inclusief bad, merk 
Villeroy&Boch, type Subway 180x80cm, met badkraan en badset 
merk Grohe en type Eurosmart, type 3330220A.  
Alleen voor woningtypen 3F en 5A.  
 

€ 2.700,00  

1.011A O Extra toiletruimte 2e verdieping conform optietekening, inclusief 
standaard toiletcombinatie, standaard fonteincombinatie en 
standaard tegelwerk.  
Alleen voor woningtypen 3F, 5A en 5D. 
 

€ 6.175,00  

1.012 O Wijzigen 1e verdieping in 1 verblijfsruimte (scheidingswand met 
deurcombinatie vervalt) conform optietekening.  
Alleen voor type 4. 
 

€ 95,00  

1.013 O Dakkapel conform optietekening.  
Alleen voor woningtypen 4, 5D en 5E. 
 

€ 16.950,00  

1.014 O Traphek rond trapgat 1e verdieping wijzigen in een bouwkundige 
wand, hoogte circa 1200mm+vloer, afgewerkt conform de 
standaard wandafwerking.  
Alleen voor woningtype 5A. 
 

€ 425,00  
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1.015 O Extra badkamer begane grond, uitvoering conform optietekening, 
inclusief standaard wastafelcombinatie en standaard 
douchecombinatie.  
Alleen voor woningtype 5A.  
LET OP: u dient ook te kiezen voor optie 4.002.00. 
 

€ 9.500,00  

1.016 O Voorzieningen ten behoeve van een pantry BG inclusief 
koudwater aan- en afvoer en de op optietekening aangegeven 
elektravoorzieningen, positie conform optietekening, alleen voor 
woningtype 5A 

€ 1.100,00  

  LET OP: voor warm water is een close-inboiler of quooker benodigd, 
deze is niet inbegrepen in deze optie. 
 

 

1.017 O Extra badkamer 3e verdieping, standaard toiletruimte vervalt, 
uitvoering conform optietekening.  
Alleen voor woningtype 5D.  
LET OP: u dient ook te kiezen voor optie 4.002.00. 
 

€ 11.250,00  

1.018 O Wijzigen enkele deur naar terras in openslaande tuindeuren 
(stolpstel) voorzien van veiligheidsbeslag, loopdeur van 
binnenuit gezien links.  
Alleen voor bouwnummers 318, 320, 322, 324. 
 

€ 1.050,00  

1.019 O Wijzigen enkele deur naar terras in openslaande tuindeuren 
(stolpstel) voorzien van veiligheidsbeslag, loopdeur van 
binnenuit gezien rechts.  
Alleen voor bouwnummers 319, 321, 323. 
 

€ 1.050,00  

1.020 O Wijzigen 2e verdieping in woonkamer/werkkamer, inclusief 
vervallen toiletruimte.  
Alleen mogelijk voor woningtype 5E. 
 

€ 1.995,00  

1.201 O Wijzigen draairichting deur  
 

€ 60,00  

1.210 O Wijzigen binnendeuren, binnenkozijnen en/of deurbeslag Offerte  
  U ontvangt via Volg je Woning een inlogcode voor de website van de 

deurenleverancier Svedex. Via deze website kunt u een keuze maken 
voor andere dan standaard binnendeurkozijnen, binnendeuren en 
beslag. 
 

 

1.600 O Aanpassen bouwkundig model na sluitingsdatum 
Dit bedrag wordt extra in rekening gebracht voor een toegestane 
wijziging NA de sluitingsdatum. 
 

€ 175,00  
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3.0000  ELEKTRA   
  Zie de procedure in de Meer- en minderwerkbrochure, hoofdstuk 4. 

Aangegeven bedragen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven. 
Voor de positie van de gekozen optie(s) wordt verwezen naar de 
optietekening. 
 

 

3.0001 O Verplaatsen schakelmateriaal/wandcontactdoos/(bedrade) 
leiding. 
 

€ 60,00  

3.0002 O Verplaatsen van een plafondlichtpunt in een betonplafond. € 95,00  
  Het is niet altijd mogelijk dat de gevraagde maatvoering kan worden 

gerealiseerd tijdens de uitvoering. 
 

 

3.0003 O Verplaatsen schakelmateriaal/wandcontactdoos/(bedrade) 
leiding, meer dan 15 stuks, uitgezonderd standaard opties en 
aanpassingen keukeninstallaties 
 

€ 760,00  

3.0004 O Verplaatsen van een rookmelder in een betonplafond. € 95,00  
  Het is niet altijd mogelijk dat de gevraagde maatvoering kan worden 

gerealiseerd tijdens de uitvoering. 
 

 

3.1001 O Wijzigen enkele wandcontactdoos in dubbele wandcontactdoos.  
 

€ 65,00  

3.1002.1 O Extra enkele wandcontactdoos op algemene groep.  
 

€ 170,00  

3.1002.2 O Extra dubbele wandcontactdoos op algemene groep. Plaats 
volgens optietekening. 
 

€ 170,00  

3.1003 O Enkele wandcontactdoos naast een bestaande schakelaar onder 
een 2-voudig afdekraam.  
 

€ 125,00  

3.1004.1 O Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. € 255,00  
  Het kan noodzakelijk zijn dat optie 3.1012 wordt geactiveerd. 

 
 

3.1004.2 O Extra dubbele wandcontactdoos op een aparte groep. € 255,00  
  Het kan noodzakelijk zijn dat optie 3.1012 wordt geactiveerd. 

 
 

3.1005.1 O Enkele spatwatervrije buitenwandcontactdoos tegen gevel 
(opbouw of inbouw afhankelijk van gevelsoort). 
 

€ 295,00  

3.1005.2 O Dubbele spatwatervrije buitenwandcontactdoos tegen gevel 
(opbouw of inbouw afhankelijk van gevelsoort). 
 

€ 295,00  

3.1006 O Vloerpot met afdekklepje met een enkele wandcontactdoos.  
 

€ 340,00  

3.1007 O Vloerpot met afdekklepje met een dubbele wandcontactdoos. 
  

€ 425,00  

3.1008 O Bestaande dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken 
(rechterzijde), inclusief schakelaar. 
 

€ 305,00  

3.1009 O Bestaande dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken 
(rechterzijde), op bestaande schakelaar. 
 

€ 135,00  

3.1010 O Extra dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken 
(rechterzijde), op bestaande schakelaar.  

€ 305,00  
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3.1011 O Dubbele wandcontactdoos (opbouw) op algemene groep in 
meterkast wijzigen in 4-voudige wandcontactdoos 
 

€ 115,00  

3.1012 O Extra aardlekschakelaar in de meterkast € 240,00  
  Wordt automatisch geactiveerd indien van toepassing. 

 
 

3.1013 O USB laadcontactdoos (2x USB-contact in 1 doos).  
 

€ 220,00  

3.1014 O Grondkabel 10 meter op rol tegen gevel, afgemonteerd in lasdoos 
op gevel 300mm+ maaiveld, in meterkast afgemonteerd op aparte 
groep.  

€ 500,00  

  Het kan noodzakelijk zijn dat optie 3.1012 wordt geactiveerd. 
 

 

3.1015 O Loze leiding bedraden en afmonteren als enkele 
wandcontactdoos op aparte groep. 
 

€ 230,00  

3.1016 O Bedrade leiding 230V ten behoeve van elektrische zonwering 
geschikt voor afstandsbediening.  
 

€ 170,00  

3.1017 O Bedrade leiding 230V ten behoeve van elektrische zonwering 
inclusief schakelaar.  

€ 310,00  

  Schakelaar geschikt voor maximaal 2 zonweringen. 
 

 

3.2001 O Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar.  € 145,00  
  Het is niet altijd mogelijk dat de gevraagde maatvoering kan worden 

gerealiseerd tijdens de uitvoering. 
 

 

3.2002 O Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar. Plaats volgens 
optietekening. 
 

€ 135,00  

3.2003 O Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar.  € 280,00  
  Het is niet altijd mogelijk dat de gevraagde maatvoering kan worden 

gerealiseerd tijdens de uitvoering. 
 

 

3.2004 O Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar.  
 

€ 270,00  

3.2005 O Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar.  
 

€ 135,00  

3.2006 O Extra buitenlichtpunt inclusief standaard armatuur op bestaande 
schakelaar. 

€ 395,00  

    
3.2007 O Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling (2 

schakelaars).  
 

€ 150,00  

3.2008 O Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling (3 schakelaars).  
 

€ 270,00  

3.2009 O Dubbele schakelaar (serieschakelaar) wijzigen in twee enkele 
schakelaars onder een tweevoudig afdekraam.  
 

€ 85,00  

3.2010 O Bewegingsmelder in de wand in plaats van schakelaar(s). € 210,00  
  De standaard aanwezige enkele schakelaar of wisselschakelaars 

vervallen. 
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3.2011 O Bewegingsmelder in het plafond in plaats van schakelaar(s). € 220,00  
  Het is niet altijd mogelijk dat de gevraagde maatvoering kan worden 

gerealiseerd tijdens de uitvoering. 
De standaard aanwezige enkele schakelaar of wisselschakelaars 
vervallen. 
 

 

3.2012 O Bewegingsmelder in het plafond met behoud van schakelaar(s). € 345,00  
  Het is niet altijd mogelijk dat de gevraagde maatvoering kan worden 

gerealiseerd tijdens de uitvoering. 
De standaard aanwezige enkele schakelaar of wisselschakelaars 
blijven gehandhaafd. 
 

 

3.2013 O Universele dimmer in plaats van schakelaar. € 225,00  
  Deze dimmer is geschikt voor LED 230V (min 3W), dimbare 

LEDdrivers (min 3W), 230V halogeen, 12V halogeen met EVSA of 
conventioneel, 230V gloeilampen. 
 

 

3.2014 O Verhuisfitting inclusief LED lichtbron. 
 

€ 35,00  

3.3001 O Loze leiding 19mm van meterkast naar inbouwdoos voorzien van 
klemveerdeksel. 

€ 110,00  

  Niet mogelijk voor een zolderverdieping. 
 

 

3.3002 O Loze leiding 19mm van meterkast naar inbouwdoos voorzien van 
blindplaat gelijk aan schakelmateriaal. 

€ 125,00  

  Niet mogelijk voor een zolderverdieping. 
 

 

3.3003 O Bedraden en afmonteren loze leiding als data/telefoonaansluiting 
CAT5, in de meterkast afgemonteerd met een RJ connector. 
 

€ 110,00  

3.3004 O Bedraden en afmonteren loze leiding als CAI aansluiting coax, in 
de meterkast afgemonteerd met een CAI-plug. 
 

€ 110,00  

3.3005 O Wijzigen aansluitpunt data CAT5 in CAT6. € 75,00  
  Alleen mogelijk indien alle data-aansluitingen worden gewijzigd. 

 
 

3.3006 O Bedraden en afmonteren loze leiding als data/telefoonaansluiting 
CAT6, in de meterkast afgemonteerd met een RJ connector. 
 

€ 185,00  

3.3007 O Bedraden en afmonteren loze leiding als data/telefoonaansluiting 
CAT7 UC home, in de meterkast afgemonteerd met een RJ 
connector. 
 

€ 235,00  

3.3008 O Extra data/telefoonaansluiting CAT5, in de meterkast 
afgemonteerd met een RJ connector. 
 

€ 220,00  

3.3009 O Extra data/telefoonaansluiting CAT6, in de meterkast 
afgemonteerd met een RJ connector. 
 

€ 295,00  

3.3010 O Extra data/telefoonaansluiting CAT7 UC home, in de meterkast 
afgemonteerd met een RJ connector.  
 

€ 345,00  

3.3011 O Extra CAI aansluiting coax, in de meterkast afgemonteerd met 
een CAI-plug.  

€ 220,00  
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3.3012 O Vloerpot met aansluitpunt data CAT5/CAT6. Let op: alleen 
mogelijk in combinatie met optie  3.1006 of 3.1007. 

Offerte  

  Op aanvraag. 
 

 

3.3013 O Vloerpot met aansluitpunt CAI coax. Let op: alleen mogelijk in 
combinatie met optie  3.1006 of 3.1007. 

Offerte  

  Op aanvraag 
 

 

3.3014 O CAI-versterker voor maximaal 6 aansluitingen, inclusief aparte 
voeding 230V. 
 

€ 375,00  

3.4001 O Een loze leiding en/of aansluitpunt data/CAI combineren met een 
(dubbele) wandcontactdoos onder een meervoudig afdekraam, 
per element. 

€ 85,00  

  Maximaal 5 elementen mogelijk onder 1 afdekraam. 
 

 

3.4002 O Domotica-installatie digitalSTROM voor een 1, 2 of 3 kamer 
woning. 

€ 5.325,00  

  Uitvoering conform de flyer Domotica systeem digitalSTROM. 
 

 

3.4003 O Domotica-installatie digitalSTROM voor een 4 kamer woning. € 5.725,00  
  Uitvoering conform de flyer Domotica systeem digitalSTROM. 

 
 

3.4004 O Domotica-installatie digitalSTROM voor een 5 kamer woning. € 6.055,00  
  Uitvoering conform de flyer Domotica systeem digitalSTROM. 

 
 

3.4005 O Domotica-installatie digitalSTROM voor een 6 kamer woning. € 6.355,00  
  Uitvoering conform de flyer Domotica systeem digitalSTROM. 

 
 

3.4006 O Domotica-installatie digitalSTROM voor een 7 kamer woning. € 6.655,00  
  Uitvoering conform de flyer Domotica systeem digitalSTROM. 

 
 

3.4007 O Uitbreiding domotica-installatie in verband met een gekozen 
meerwerkoptie extra lichtpunt en/of extra schakelaar. Prijs per 
element. 
 

€ 65,00  

3.4008 O Wijzigen standaard schakelmateriaal gehele woning in Jung 
LS990 kunststof, kleur alpine wit. 

€ 600,00  

  Voor de uitvoering en kleur zie de flyer Luxe schakelmateriaal. 
 

 

3.4009.1 O Wijzigen standaard schakelmateriaal gehele woning in Jung 
LS990 kunststof, kleur wit. 

€ 800,00  

  Voor de uitvoering en kleur zie de flyer Luxe schakelmateriaal. 
 

 

3.4009.2 O Wijzigen standaard schakelmateriaal gehele woning in Jung 
LS990 kunststof, kleur lichtgrijs 

€ 800,00  

  Voor de uitvoering en kleur zie de flyer Luxe schakelmateriaal. 
 

 

3.4009.3 O Wijzigen standaard schakelmateriaal gehele woning in Jung 
LS990 kunststof, kleur zwart. 

€ 800,00  

  Voor de uitvoering en kleur zie de flyer Luxe schakelmateriaal. 
 

 

3.4010.1 O Wijzigen standaard schakelmateriaal gehele woning in Busch-
Jaeger Future Linear kunststof, kleur studiowit mat. 

€ 800,00  

  Voor de uitvoering en kleur zie de flyer Luxe schakelmateriaal.  
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3.4010.2 O Wijzigen standaard schakelmateriaal gehele woning in Busch-
Jaeger Future Linear kunststof, kleur zwart mat. 

€ 800,00  

  Voor de uitvoering en kleur zie de flyer Luxe schakelmateriaal. 
 

 

3.4011 O Wijzigen standaard schakelmateriaal in RAL 9010 (alpine 
(zuiver)wit) in RAL 9013 (creme (parel) wit). 
 

€ 180,00  

3.4012 O Beveiligingsinstallatie conform de flyer Beveiliging. € 1.550,00  
  Uitvoering conform de flyer Beveiliging. 

 
 

3.5001.1 O Extra enkele wandcontactdoos badkamer op een algemene 
groep. 
 

€ 170,00  

3.5001.2 O Extra dubbele wandcontactdoos badkamer op een algemene 
groep. 
 

€ 170,00  

3.5002 O Wijzigen enkele wandcontactdoos badkamer in dubbele 
wandcontactdoos. 
 

€ 65,00  

3.5003 O Extra aarding badkamer € 125,00  
  Een (extra) douchegoot of metalen bad moet worden voorzien van een 

aarding. 
 

 

3.5004 O Extra vaste spanningsdraad in wandlichtpunt badkamer. € 65,00  
  Indien wordt gekozen voor bijvoorbeeld een spiegelkast met een 

ingebouwde wandcontactdoos is deze optie aan te bevelen zodat er 
spanning op de wandcontactdoos blijft staan, ook als het 
wandlichtpunt is uitgeschakeld. 
 

 

3.5005 O Elektrisch aansluiten van een badmeubel of spiegel met 
verlichting en/of verwarming. 

€ 85,00  

  Deze optie wordt automatisch geactiveerd indien wordt gekozen voor 
een badmeubel of spiegel met verlichting en/of verwarming 
. 

 

3.5006 O Extra centraal aardingspunt indien wordt gekozen voor een 
tweede badkamer. 

€ 280,00  

  Deze optie wordt automatisch geactiveerd indien wordt gekozen voor 
een tweede badkamer. 
 

 

3.6001.1 O Extra enkele wandcontactdoos algemene groep keuken. 
 

€ 170,00  

3.6001.2 O Extra dubbele wandcontactdoos algemene groep keuken. 
 

€ 170,00  

3.6002 O Extra schakelaar keuken ten behoeve van verlichting in 
keukenmeubel. 
 

€ 135,00  

3.6003 O Extra wandlichtpunt keuken, exclusief schakelaar. 
 

€ 135,00  

3.6004 O Loze leiding 19mm van meterkast naar inbouwdoos keuken 
voorzien van klemveerdeksel. 
 

€ 110,00  

3.6005.1 O Extra enkele wandcontactdoos aparte groep keuken. € 255,00  
  Het kan noodzakelijk zijn dat optie 3.6009 wordt geactiveerd. 

 
 

3.6005.2 O Extra dubbele wandcontactdoos aparte groep keuken. € 255,00  
  Het kan noodzakelijk zijn dat optie 3.6009 wordt geactiveerd.  
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3.6006 O Standaard kookaansluiting 2x230V wijzigen in 3 fase, inclusief 
aanpassen groepenkast. 

€ 335,00  

  Deze optie is voor kooktoestellen met een vermogen vanaf 7400 Watt. 
 

 

3.6007 O Extra kookaansluiting 2x230V. € 380,00  
  Het kan noodzakelijk zijn dat optie 3.1012 wordt geactiveerd. 

 
 

3.6008 O Extra kookaansluiting 3fase inclusief aanpassen meterkast. 
 

€ 425,00  

3.6009 O Extra aardlekschakelaar in verband met uitbreiding groepenkast. € 240,00  
  Deze optie wordt automatisch geactiveerd indien noodzakelijk. 

 
 

3.6010 O Verplaatsen van een aansluitpunt in de keuken. 
 

€ 60,00  

3.7001 O Tweede schel aangesloten op de beldrukker. € 135,00  
3.7002 O Tweede videofoontoestel. 

 

€ 590,00  

3.7003 O Extra rookmelder inclusief koppeling aan bestaande rookmelders. € 280,00  
  Deze optie wordt automatisch geactiveerd indien noodzakelijk.  
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4.000  VERWARMING 
 

  

4.001 O Wijziging verwarmingsinstallatie volgens offerte. Offerte  
  In geval van indelingswijzigingen moet ook de 

vloerverwarmingsinstallatie worden aangepast. Deze aanpassing 
wordt apart geoffreerd. Ook uw keuze voor een handdoekradiator in 
de badkamer wordt in deze offerte opgenomen. 
 

 

4.002.00 O Vergroten boilervat van 150 naar 200 liter.  
Alleen mogelijk indien de berging/technische ruimte voldoende ruimte 
biedt, vooralsnog niet mogelijk voor woningtype 5A in verband met 
aanwezige ventilatie-installatie. 

€ 65,00  

  Meerkosten ad € 3,43 worden opgenomen in het maandelijkse 
huurbedrag. 
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5.000  SANITAIR   
  Zie de procedure in de Procedure meer- en minderwerk, hoofdstuk 5. 

 
 

5.001 O Standaard sanitair gehele woning. € 0,00  
  Sanitair wordt aangebracht conform de omschrijving in de Technische 

omschrijving.  
 

 

5.002 O Eigen keuze sanitair bij onze projectleverancier Plieger Haarlem, 
offerte volgt. 
 

Offerte  

5.010 O Standaard douchekraan en glijstangset vervallen.  
Aansluitpunten kraan worden afgedopt op de standaard positie uit de 
wand. 
 

-/-€ 157,30  

5.012A O Standaard wastafelcombinatie 60 cm inclusief spiegel en 
planchet vervalt.  
Wateraan- en afvoer worden afgedopt op de standaard positie uit de 
wand. 
 

-/-€ 320,65  

5.012B O Standaard wastafelcombinatie 100 cm inclusief spiegel en 
planchet vervalt.  
Wateraan- en afvoer worden afgedopt op de standaard positie uit de 
wand. 
 

-/-€ 665,50  

5.013 O Standaard fonteincombinatie vervalt. 
Wateraan- en afvoer worden afgedopt op de standaard positie uit de 
wand. 
 

-/-€ 181,50  

5.014 O Standaard toiletcombinatie inclusief inbouwreservoir vervalt. 
Leidingwerk afgedopt uit de vloer/wand, afhankelijk van positie. 
 

-/-€ 635,25  

5.020 O Wijzigen hoogte bovenkant wandclosetpot naar circa 46cm+vloer 
 

€ 45,00  

5.021 O Wijzigen standaard fonteincombinatie in Villeroy en Boch 
Memento rechthoek, afmeting 400x260mm, kleur wit, inclusief 
standaard fonteinkraan en sifon. 

€ 210,00  
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6.000  KEUKEN 
 

  

6.001 O Wijzigen keukeninstallaties Offerte  
  Zie de procedure in de Procedure meer- en minderwerk hoofdstuk 5. 

 
 

6.010 O Projectkeuken van keukenleverancier Eigen Huis Keukens 
Hoofddorp 

Offerte  

  Zie de procedure in de Procedure meer- en minderwerk hoofdstuk 5. 
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7.000  TEGELWERK   
  Zie de procedure in de Procedure meer- en minderwerk, hoofdstuk 7. 

 
 

7.001 O Standaard tegelwerk badkamer/toilet woningen groter dan 100 m2 
conform technische omschrijving, wandtegels 25x33cm, liggend 
verwerkt, glans wit, vloertegels 30x30 donker grijs 

€ 0,00  

  De woning wordt voorzien van tegelwerk zoals omschreven in de 
technische omschrijving. 
 

 

7.001A O Standaard tegelwerk badkamer woningen groter dan 100 m2 
conform technische omschrijving, wandtegels 25x33cm, liggend 
verwerkt, glans wit, vloertegels 30x30 donker grijs 
De woning wordt voorzien van tegelwerk zoals omschreven in de 
technische omschrijving. 
 

€ 0,00  

7.001B 
 
 
 
 
 
7.010 
 
 
 
 
 
7.010A 
 
 
 
 
 
7.010B 

O 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
O 

Standaard tegelwerk toiletruimte woningen groter dan 100 m2 
conform technische omschrijving, wandtegels 25x33cm, liggend 
verwerkt, glans wit, vloertegels 30x30 donker grijs 
De woning wordt voorzien van tegelwerk zoals omschreven in de 
technische omschrijving. 
 

Standaard tegelwerk badkamer/toilet woningen kleiner dan 100 
m2 conform technische omschrijving, wandtegels 25x33cm, 
liggend verwerkt, glans wit, vloertegels 30x30 donker grijs 
De woning wordt voorzien van tegelwerk zoals omschreven in de 
technische omschrijving. 
 
Standaard tegelwerk badkamer woningen kleiner dan 100 m2 
conform technische omschrijving, wandtegels 25x33cm, liggend 
verwerkt, glans wit, vloertegels 30x30 donker grijs 
De woning wordt voorzien van tegelwerk zoals omschreven in de 
technische omschrijving. 
 
Standaard tegelwerk toiletruimte woningen kleiner dan 100 m2 
conform technische omschrijving, wandtegels 25x33cm, liggend 
verwerkt, glans wit, vloertegels 30x30 donker grijs 
De woning wordt voorzien van tegelwerk zoals omschreven in de 
technische omschrijving. 
 

€ 0,00  
 
 
 
 
 

€ 0,00 
 
 
 
 
 

€ 0,00 
 
 
 
 
 

€ 0,00 

7.100 O Eigen keuze tegelwerk, offerte volgt. Offerte  
  Zie de procedure in het meerwerkboekje, hoofdstuk 6.  
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8.000  PLAFONDAFWERKING 
 

  

8.001 O Vervallen spuitwerk plafonds, volgens offerte Offerte  
  Op verzoek kan het spuitwerk in de gehele woning vervallen. Plafonds 

worden niet gerepareerd, beschadigingen blijven in het zicht. 
 

    
    
    
TOELICHTING MEER- EN MINDERWERKLIJST: 
  
· De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. 
  
· Indien u andere dan hierboven genoemde meerwerken wilt laten uitvoeren, dient u hiervoor via 

‘Volgjewoning’ een schriftelijke aanvraag in te dienen, voorzien van een duidelijke omschrijving van de 
door u gewenste wijzigingen. Door de aannemer wordt dan bekeken of de door u voorgestelde 
wijzigingen (nog) meegenomen kunnen worden in de bouw en of ze bouwtechnisch toegestaan en/of 
verantwoord zijn. Indien wordt voldaan aan deze voorwaarden dan zal een opgave worden gedaan van 
de meer- en/of minderwerkkosten. Er worden geen meerwerken in behandeling genomen, die van 
toepassing zijn op de buitenzijde van de woning. 

  
  
  
 Afdeling kopersbegeleiding: 
 Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV 
  
  M.R. van Westen 
  Oudewal 21  / Postbus 1 
  1749 CA WARMENHUIZEN / 1749 ZG WARMENHUIZEN 
 Tel. +31 226 397009 
 E-mail milco.van.westen@denijs.nl 
  
  
DE SLUITINGSDATA VOOR HET MEER- EN MINDERWERK VOLGEN VIA ‘VOLGJEWONING’ 
  

 
  
  
  

  

  

  

  
  

 


