
Werk:

Werknaam:

TG21150PMO

12 woningen Bannehoven PMO

Bouwnummer: 71

Woningtype: Koopwoning

Opdrachtbevestiging 

4 Elektra

4.02.01 Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos € 240,00 1,00 st.

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. 1 

stuk

1x in de keuken, boven het aanrechtblad op een hoogte van circa 1250mm 

boven de vloer, zie tekening.

4.02.03 Het aanbrengen van een wandcontactdoos op aparte groep € 750,00 2,00 st.

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de woning, 

aangesloten op aparte groep in de meterkast. 2 stuks

1x in de wasruimte, ten behoeve van een wascondensdroger, 

wandcontactdoos op dezelfde hoogte als de wandcontactdoos ten 

behoeve van de wasmachine;

1x in de keuken, ten behoeve van een oven / magnetron op een hoogte van 

circa 100mm boven de vloer, zie tekening.

Aardlekschakelaar (4.02.12) wordt indien nodig automatisch later 

toegevoegd.

4.02.12 Plaatsen extra aardlekschakelaar in meterkast € 345,00 1,00 st.

Het plaatsen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, indien door 

uitbreiding het aantal groepen boven de 8 stuks komt. Indien noodzakelijk 

wordt dit automatisch door ons op de opdrachtbevestiging meegenomen.

4.10.04 Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte 

buitenwandcontactdoos

€ 270,00 1,00 st.

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de 

gevel op het terras op de 1e verdieping, op circa 40 cm boven terrasvloer, 

zie tekening.

(De wandcontactdoos is niet op een aparte groep en niet op een 

schakelaar aangesloten).

6 Loodgieter

6.10.01 Buitenkraan op achtergevel 1e verdieping € 700,00 1,00 st.

Het plaatsen van een vorstvrije gevelplaatcombinatie (buitenkraan) op de 

gevel op het terras op de 1e verdieping, op circa 50 cm boven terrasvloer, 

zie tekening. Deze wordt voorzien van een afsluiter/terugslagklep in de 

meterkast.
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7 Sanitair

7.90.01 Vervallen sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk toilet € -750,00 1,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair in  het toilet (inclusief het 

vervallen van inbouwreservoir, kraan en dergelijke). De leidingen worden 

laag bij de grond afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de 

standaard inrichting. 

Het laten vervallen van het tegelwerk en wandspuitwerk in het toilet op de 

begane grond. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is 

afgewerkt met spuitwerk, de elektrische voorzieningen zijn op de 

onafgewerkte wand gemonteerd.  In de toiletruime wordt de afwerkvloer 

wel aangebracht.

Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat 

door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt 

aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u 

er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door 

derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de 

aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder de garantie vallen.

7.90.06 Vervallen sanitair en tegelwerk doucheruimte 1e verdieping kavel 01 en 

08

€ -1.700,00 1,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair in de doucheruimte op de 1e 

verdieping  (inclusief wandcloset, wastafel met kraan, douchekraan, 

douchegarnituur en dergelijke). De leidingen worden laag bij de grond 

afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de standaard inrichting. 

Het laten vervallen van het tegelwerk in de doucheruimte op de 1e 

verdieping. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is 

afgewerkt met spuitwerk, de elektrische voorzieningen zijn op de 

onafgewerkte wand gemonteerd. 

Bij het vervallen van het tegelwerk, wordt er GEEN afwerkvloer in de 

doucheruimte aangebracht en komt het leidingwerk in het zicht. Hierdoor is 

de vloerverwarming niet afgedekt en daarom gevoelig voor beschadiging. 

De garantie op de vloerverwarming komt daarmee te vervallen.

Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat 

door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt 

aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u 

er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door 

derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de 

aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder de garantie vallen.

Deze optie geldt alleen voor de kavels 01 en 08.

04-07-2022 Pagina 2 van 3



Werk:

Werknaam:

TG21150PMO

12 woningen Bannehoven PMO

Bouwnummer: 71

Woningtype: Koopwoning

Opdrachtbevestiging 

7.90.07 Vervallen sanitair en tegelwerk badkamer 2e verdieping kavel 01 en 08 € -1.800,00 1,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair in de badkamer op de 2e 

verdieping  (inclusief wandcloset, wastafel met kraan, douchekraan, 

douchegarnituur en dergelijke). De leidingen worden laag bij de grond 

afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de standaard inrichting. 

Het laten vervallen van het tegelwerk in de badkamer op de 2e verdieping. 

De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met 

spuitwerk, de elektrische voorzieningen zijn op de onafgewerkte wand 

gemonteerd. 

Bij het vervallen van het tegelwerk, wordt er GEEN afwerkvloer in de 

badkamer aangebracht en komt het leidingwerk in het zicht. Hierdoor is de 

vloerverwarming niet afgedekt en daarom gevoelig voor beschadiging. De 

garantie op de vloerverwarming komt daarmee te vervallen.

Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat 

door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt 

aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u 

er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door 

derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de 

aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder de garantie vallen.

Deze optie geldt alleen voor de kavels 01 en 08.

-1.945,00€Totaal incl. BTW

Dit formulier is een totaalopstelling van alle door u aan ons opgedragen meer- en minderwerk. Alle, op dit formulier 

vermelde punten, zullen worden uitgevoerd, of in het geval van minderwerk, komen te vervallen. Kijk deze 

opdrachtbevestiging en de tekening dus zorgvuldig na! De woning wordt volgens de gegevens van deze lijst gemaakt. 

In geval van onduidelijkheden of verschillen kunt u contact met Wendy de Jong opnemen (tel. 075-8200944)                        

                                                                                                                             

Bij oplevering met minderwerk(en) worden die onderdelen en eventueel hiermee samenhangende gevolgen niet meer 

gegarandeerd door Woningborg. 

Prijzen zijn incl. 21 % BTW.

Indien van overheidswege het BTW percentage wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
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