
Kopersopties ter bevestiging
We hebben de goedgekeurde opties verwerkt in dit document inclusief bijlagen. We verzoeken om deze te
bevestigen middels een handtekening en door op iedere pagina (inclusief bijlagen) een paraaf te zetten. De
teksten en bijlagen van deze en overige beschikbare opties zijn tevens zichtbaar op Mijn Homestudios in
woonontwerpen.

Datum 25 november 2020

Projectgegevens
Projectnaam
Het Balkon Maassluis - Laanwoningen fase 4 (18
woningen)

Projectnummer
WI20338

Klantgegevens
Naam Woningvariant

Type C1 Tussenwoning

Contactgegevens
- 
1111 AA, Onbekend
Nederland

Bouwnummer
41 

SWK Certificaat nummer
SE.51.30.90.121.016

Bij accordering geef ik opdracht aan BAM Wonen om deze kopersopties te leveren en factureren conform de
voorwaarden in de koop(/aannemings)overeenkomst.

Overzicht kopersopties
Op Mijn Homestudios vind je een gedetailleerd overzicht van alle opties die je hebt gekozen, inclusief bijlagen.

Definitief, in koopcontract € 9.045,59      

Definitief, meer- en minderwerk € 0,00      

Meer- /minderwerk nu ter bevestiging € 0,00      
                                          +

Totaal meer- /minderwerk € 0,00      
                                          +

Totaal (inclusief 21% btw) € 9.045,59      

Handtekening voor akkoord .............................................................

Datum van tekenen .............................................................

Tip: neem na het ondertekenen een foto van alle pagina's of scan ze in. Je kunt ze vervolgens eenvoudig via
het berichtencentrum op Mijn Homestudios als bijlage naar je woonadviseur terugsturen.
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Reeds bevestigd

Code Omschrijving Aantal Totaalprijs
incl. btw

V0 Begane grond

V0.EO0 Extra opties

V0.EO0.377.9 Openslaande deuren achtergevel met zijlichten

Definitief: Opgenomen in koopcontract - 20 november 2020

1 € 2.670,00

WK Woonklaar

WK.KN Keuken

WK.KN.5905 Aanvullende installatie voorzieningen t.b.v. vaatwasser, combi
magnetron/oven en overig apparaat

Definitief: Opgenomen in koopcontract - 20 november 2020

1 € 1.305,01

WK.SN Sanitair en tegelwerk

WK.SN.3153 041 Persoonlijk ontwerp voor sanitair en tegelwerk (d.d. 19-
11-2020)

Definitief: Opgenomen in koopcontract - 20 november 2020

1 € 3.675,58

CE Comfort en energie

CE.LO Loodgieterswerk

CE.LO.80 Buitenkraan aan de achtergevel, met aftapmogelijkheid

Definitief: Opgenomen in koopcontract - 20 november 2020

1 € 525,00

EV Elektra en verlichting

EV.EL Elektra

EV.EL.19 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep (tot 3,7
kW)

Definitief: Opgenomen in koopcontract - 20 november 2020

1 € 395,00

EV.EL.57 Uitbreiding groepenkast met aardlekschakelaar

Definitief: Opgenomen in koopcontract - 20 november 2020

1 € 475,00
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