
Totaalofferte Brink aan de Weide

Bouwnummer: 25

Kopers: onverkocht

Totaalofferte d.d.: 23-9-2019

Realisatietekening d.d.: 23-9-2019

inclusief BTW

Ruwbouwopties

- Opdracht uitvoeren conform prijsnotitie van Giesbers

Prijsnotitie nultekening 21.186,00€           

Keuken

- Casco retour bedrag keuken -7.018,00€            

Installatie van de keuken uitvoeren conform installatietekening Naam leverancier: BASIS POSITIES

De keuken wordt gekocht bij een externe leverancier door de koper zelf, het aanpassen van het leidingwerk wordt wel 

uitgevoerd door de installateurs van Giesbers.

Eventueel meerwerk voor het aanpassen van het leidingwerk in de keuken wordt gerekend bij de onderdelen E- en W-installatie

Tegelwerk badkamer en toilet

- Laten vervallen van het sanitair en tegelwerk in de gehele woning (casco badkamer) -3.909,00€            

Vervallen van sanitair en tegelwerk volgens TO in toilet en badkamer. Garantie op sanitair en tegelwerk vervalt tot aan de afgedopte aansluitpunten.

Radiator in badkamer wordt niet geleverd. Elektra op de bestaande positie. Geen cementdekvloer in de badkamer. Leidingsleuven in de vloer worden 

wel aangewerkt. Spuitwerk wordt allen op het plafond aangebracht. Wanden rondom de schacht in de badkamer vervallen ivm later aan de sluiten

leidingwerk door koper. Water- en CV-leidingen worden bij de schacht in de badkamer afgedopt. Afzuigpunt mechanische installatie wordt op standaard 

positie aangebracht. Rioolaansluitingen worden op standaard posities afgedopt. Hardstenen dorpels bij entree badkamer en toilet worden los

bijgeleverd. Er wordt geen vensterbank aangebracht.

De garantie op het leveren en aanbrengen (ook op de koppelingen van het leidingwerk) van het sanitair en tegelwerk, en de waterdichtheid 

van het wand- en vloertegelwerk komt te vervallen. Tevens komt de temperatuurgarantie in de badkamer te vervallen door het niet leveren 

en aanbrengen van de radiator.

W-installaties 
Optie Omschrijving Aantal

- AB19 Leveren en aanbrengen van een buitenkraan inclusief automatische leegloop 1 347,00€                

E-installaties
Optie Omschrijving Aantal

- Geen -€                      

Binnendeuren, kozijnen en beslag

- Opdracht uitvoeren conform opdracht van Svedex -€                      

Datum offerte/opdracht: Standaard

Spuitwerk

- Plafondspuitwerk geheel standaard uitvoeren -€                      

Totaalprijs totaalofferte incl. btw: 10.606,00€      

Handtekening onverkocht

Totaalofferte 23-9-2019

Realisatietekening 23-9-2019

Datum:

Indien gekozen wordt voor een casco badkamer, toilet en/of keuken wijzigt de garantie op deze onderdelen conform de gelimiteerde garantieregeling 

van SWK of Woningborg. Zie hiervoor ook het SWK of Woningborg formulier ter ondertekening.(behoort als bijlage bij deze totaalofferte)

Na ondertekening van deze totaalofferte geeft u Giesbers opdracht tot het uitvoeren van het complete meerwerk in uw woning. 

25% van de totaalprijs zal bij ondertekening in rekening gebracht worden, 75% van het meerwerk wordt vlak voor de oplevering in rekening gebracht.


