
Prijsnotitie Brink aan de Weide

Bouwnummer: 22

Kopers: onverkocht

Prijsnotitie: 20-6-2019

Nultekening:: 14-6-2019

alle prijzen incl. btw

opties 

opgenomen 

in de AO

0-tekening

BERGING/TUIN

BEGANE GROND

- RB10 Uitbouw achtergevel 2.400 mm x 6.300 mm 18.619,00€       
NB: Bij deze woningen maakt de keuze van bovenstaande uitbouwopties, het verplicht wijzigen van de kozijnen in de achtergevel noodzakelijk. 

Zie hiervoor de aangegeven combinaties bij de gevelindelingen in deze optielijst.

Uitbouw aan de achterzijde van de woning

Achtergevel van de woning wordt naar achteren geplaatst, de kozijnindeling blijft ongewijzigd

Vloer van geïsoleerde prefab betonplaten, als de begane grondvloer van de woning

Dak in prefab betonelementen, als de verdiepingsvloer van de woning

Gevels in spouwmuur, gevelmetselwerk als de woning

Woningscheidende wand, indien relevant, uitgevoerd als ankerloze spouwmuur

Het platte dak wordt geïsoleerd en voorzien van een bitumineuze dakbedekking en grind

De dakrand uitgevoerd als zinken kraal

Afwerking plafond in spuitwerk, als het plafond in de woning

Afwerkvloer in uitvoering als de afwerkvloer van de woning

Uitbreiding van de vloerverwarmingsinstallatie

Uitbreiding ventilatierooster (indien noodzakelijk verhoging capaciteit rooster in gevel)

Bij uitbouw 1.800 mm en 2.400 mm ook uitbreiding elektra-installatie met 1 dubbele wandcontactdoos, een plafondlichtpunt en een enkelpolige schakelaar.

- RB17 Gevelvariant 4: Bestaande twee achtergevelkozijnen vervangen door één grote pui met 2 zijlichten, breed ca. 3,95 m1 met dubbele deuren 2.567,00€            
Standaard buitendeur en raam vervallen

Indeling pui: in 4 delen, met 2 maal vast glas en met dubbele buitendeur, uitvoering gelijk aan de overige kozijnen in de woning

Afmeting pui circa 3.950 x 2.400 mm

Het metselwerk in de achtergevel wordt aangepast

Boven het kozijn wordt een zware latei constructie aangebracht om het bovenliggende metselwerk te dragen

Hang- en sluitwerk conform rest van de woning;

Betrouwbaar isolatieglas  conform het Bouwbesluit en NEN 3569
Kleuren conform de kleur- en materiaalstaat

1E VERDIEPING

2E VERDIEPING

Totaal prijsnotitie incl. btw -€                  21.186,00€     

kosten

opgenomen 

in AO

Handtekening onverkocht

Prijsnotiitie 20-6-2019

Nultekening 14-6-2019

Datum:

Na ondertekening van deze prijsnotitie geeft u Giesbers opdracht tot het uitvoeren van de bovengenoemde ruwbouwopties in uw woning.


