
Keuzelijst meer- en minderwerk woningtype C, D, E en F 

Afbouw opties
Sluitingsdatum : 8 juli 2019

Optie  Omschrijving                                                                                        

A 30.00.00 BINNENKOZIJNEN EN DEUREN

A 30.10.BNR Vrije keuze binnenkozijnen en deuren offerte

Te zijner tijd ontvangt u een schrijven met inlogcodes van Svedex waarmee u via internet een 

keuze kunt maken uit andere kozijnen en deuren. 

A 32.00.00 TRAPPEN

A 32.10.BNR Vrije keuze trappen vol offerte

Te zijner tijd ontvangt u een schrijven met inlogcodes van De Vries trappen waarmee u via internet 

een keuze kunt maken uit andere afwerking van de trappen.

A 41.00.00 TEGELWERK

A 41.10.00 Standaard tegelwerk in toilet

Standaard tegelwerk conform technische omschrijving. Keuze kleur bij showroom aangeven

A 41.10.01 Standaard tegelwerk in badkamer

Standaard tegelwerk conform technische omschrijving. Keuze kleur bij showroom aangeven

-€                     

A 41.10.BNR Vrije keuze tegelwerk

Bij Zwarthoed-Kirry te Edam kunt u uw eigen keuze in wand- en vloertegels bepalen. In de offerte 

worden dan tevens de extra kosten voor het aanbrengen van de tegels opgenomen.

offerte

A 46.00.00 SCHILDERWERK

A 46.10.00 Wanden afwerken met renovlies in lichte kleur

Wanden voorzien van renovlies inclusief sausen in een lichte kleur en afkitten van 

wand/plafondaansluiting. Sauswerk is afneembaar. Optie is per verdieping te kiezen. Kleur door 

koper aan te geven. 

N.B. Indien u na de oplevering wandplinten gaat aanbrengen, is het van belang dat u t.z.t. de 

hoogte van de plinten aangeeft zodat de hoogte van de renovlies hierop aangepast wordt. 

€ 19,75/m²

A 46.10.01 Wanden afwerken met renovlies in accentkleur

Indien u voor optie A 46.10.00 kiest heeft u ook de mogelijkheid om in één of meerdere ruimtes 

een wand naar keuze in een andere (donkere) kleur te laten sausen. Sauswerk is afneembaar. Kleur 

door koper aan te geven.

€ 22,75/m²

18 2^1 kapwoningen Bouwvelden O2, O3 en O4 'Vijverpark Haarlem'

Verkoopprijs incl. BTW
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Algemene toelichting meer- en minderwerk

* De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

* Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere opties van deze keuzelijst,  

verzoeken wij u vriendelijk het door u gewenste meer- en minderwerk uiterlijk op  vermelde 

sluitingsdatum bij ons bekend te maken.

* Wij verzoeken u, alleen indien gevraagd, duidelijk gemaatvoerde tekening(en) toe te voegen met 

hierop de positie van het door u gekozen meer- en minderwerk inclusief bijbehorend optienummer. 

Indien wijzigingen niet door u worden gemaatvoerd, wordt de positie door ons bepaald.

* Keuzelijsten die op de sluitingsdatum niet in ons bezit zijn kunnen niet meer in behandeling worden 

genomen. In overleg met de aannemer zal, aan de hand van de bouwplanning, worden bekeken of 

er nog meer- en/of minderwerken opgedragen kunnen worden. Indien er geen keuze is gemaakt, 

wordt de woning standaard opgeleverd.

* De gekozen opties zullen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum middels een 

opdrachtbevestiging meer- en minderwerk, aan u bevestigd worden.

* Om onze administratie te completeren, verzoeken wij u de keuzelijst ook in te sturen als u geen 

gebruik wilt maken van meer- of minderwerk. U kunt de “standaard” zaken aankruisen zoals 

bijvoorbeeld standaard sanitair en standaard tegelwerk.
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