
Bouwnummer 040 Anna's Hof

Voorlopige optielijst

24 augustus 2022Datum:
Naam:

Project:

BPD Ontwikkeling B.V.

00744   Anna's Hof - Kavel 5.2, Hilversum

Te accorderen voorlopige opties:

Onderstaand treft u een overzicht aan van alle opties welke u heeft gekozen. U dient de
opties welke u daadwerkelijk in opdracht wilt geven te accorderen middels uw (beide)
handtekeningen.
Print deze lijst uit, zet uw paraaf achter de opties en zet uw (beide) handtekening(en) onder
de "Voorlopige optielijst" ter bevestiging.
Vervolgens dient u deze lijst en uw optietekening(en) in te scannen en vóór de
sluitingsdatum van de gekozen optie toe te sturen via het portaal.

Opties welke worden vermeld onder het kopje "Definitieve opties" hoeft u niet meer te
accorderen, deze zijn reeds door u in opdracht gegeven.

Totaal nog te accorderen (voorlopige opties): € 4.895,00

Totaal nog te accorderen (voorlopige opties) en in opdracht (definitieve opties):

+

€ 4.895,00

24-08-2022 08:01:31 1 3vanPaginaDe tekst in deze lijst is maatgevend.
Tekeningen waar eventueel naar verwezen wordt, dienen uitsluitend als toelichting.
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Bouwkundige wijzigingen en installaties1

BedragOptie Omschrijving Aantal Per stuk

€ 810,00140.10 Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de
buitenmuur

3 € 270,00

Indien er geen specifieke hoogte is opgegeven, zal de
wandcontactdoos op ca. 400 mm + peil gemonteerd worden.

voorlopig Paraaf voor

€ 205,00140.25 Extra dubbele wandcontactdoos in de individuele
berging b.g.g. opbouw uitvoering

1 € 205,00

Extra dubbele wandcontactdoos in de berging b.g.g. opbouw
uitvoering.
1x naast lichtschakelaar op gelijke hoogte

voorlopig Paraaf voor

€ 350,00140.40 Aansluitpunt t.b.v. zonwering. 2 € 175,00
Bestaande uit loze leiding buiten (zonder schakelaar binnen).

Screens ter plaatse van franse balkons zijn alleen mogelijk tot
bovenzijde hek.

Let op: zonwering dient te alle tijden met de VVE afgestemd te
worden.

voorlopig Paraaf voor

€ 310,00140.70 Een extra 2-polige aardlekschakelaar in meterkast 1 € 310,00
Een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast.voorlopig Paraaf voor

€ 265,00142.11 Loze leiding uitvoeren als enkele wandcontactdoos op
aparte groep

1 € 265,00

De loze leiding wordt bedraad en uitgevoerd als
wandcontactdoos op aparte groep.
- 1x berging t.b.v. droger

voorlopig Paraaf voor

€ 155,00142.50 Extra wisselschakelaar 1 € 155,00
Indien er geen specifieke is opgegeven zal de schakelaar op
1050 mm boven de afgewerkte vloer gemonteerd worden.
- 1x gang

voorlopig Paraaf voor
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€ 2.800,00153.03 Temperatuurregeling vloerverwarming per
verblijfsruimte

1 € 2.800,00

De woonkamer en slaapkamers kunnen hiermee
onafhankelijk geregeld worden middels een bedrade
ruimtethermostaat in die ruimtes (Master/Master-regeling).

Positie van de thermostaat is nabij een lichtschakelaar op
1500 mm boven de afgewerkte vloer gemonteerd.

Inclusief loze leiding van warmtepomp naar verdeler en extra
wandcontactdoos t.p.v. de verdeler.

Indien gekozen wordt voor deze optie dan wordt de
omkasting van de verdeler uitgevoerd in hout (in plaats van
staal).

voorlopig Paraaf voor

€ 4.895,00Totaalbedrag te accorderen voorlopige opties:

Ter ondertekening:
Naam:
Datum:

Handtekening koper 1: Handtekening koper 2 (i.v.t.):

BPD Ontwikkeling B.V.

Totaalbedrag aan voorlopige (te accorderen) & definitief gekozen opties: € 4.895,00
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