
Optie Omschrijving Keuze Aantal Prijs per stuk

Buiten

WI001 Buitenkraan (vorstvrij) € 640,00

Begane grond

AL001A Uitbouw woning achtergevel 1,2 m € 17.500,00

AL002A Uitbouw woning achtergevel 2,4 m € 24.000,00

AL022 Dubbele deuren met zijlicht(en) in achtergevel (in bestaand 
kozijn)

€ 2.850,00

Zolder

AL030 Dakkapel op dakvlak achterzijde 250 cm breed € 9.500,00

AL040 Dakraam 78 x 140 cm (MK08) € 1.750,00

AL250 Zolderindeling € op aanvraag

VV100 Vloerverwarming op zolder € 3.800,00

Installaties (posities worden in het kopersgesprek i.o. bepaald)

EL035 Extra plafondlichtpunt met schakelaar € 190,00

EL036 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar € 140,00

EL039 Verplaatsen plafondlichtpunt € 110,00

EL043 Inbouwspot met schakelaar € 325,00

EL044 Inbouwspot op bestaande schakelaar € 250,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van fouten of vergissingen.
Betalingstermijn conform meer-en minderwerkregeling van Woningborg.

Ondergetekende geeft hierbij opdracht aan Van de Kolk Bouw B.V. om de aangekruiste ruwbouwopties 
conform de uitgebreide omschrijving op de Meer- en minderwerk keuzelijst in uitvoering te nemen.

Voor akkoord:

Naam:            _________________________

Handtekening: _________________________

Plaats + Datum: ____________________

Bouwnummer:    ____________________

Project: 50 woningen Bloementuin Barneveld fase 1
Woningtype: Tussenwoning bnr. 16 t/m 19
Versiedatum: 11 november 2021

Maak hieronder een keuze uit de ruwbouwopties en lever deze lijst, voorzien van naam, bouwnummer en 
handtekening, voor 13-12-2021 in of mail deze naar info@vandekolk.nl.
De gekozen opties zijn definitief en kunnen na inlevering van de lijst niet meer gewijzigd worden.
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handtekening, voor 16-12-2021 in of mail deze naar info@vandekolk.nl.
De gekozen opties zijn definitief en kunnen na inlevering van de lijst niet meer gewijzigd worden.

Maak hieronder een keuze uit de ruwbouwopties en lever deze lijst, voorzien van naam, bouwnummer en
handtekening(en), voor 7 januari 2022 in bij Van de Kolk te Garderen, of mail deze naar info@vandekolk.nl.
De gekozen opties zijn definitief en kunnen na inlevering van de lijst niet meer gewijzigd worden.
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