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KOPERSKEUZELIJST VERKORT 14-09-2021

29 woningen De Keyser deelplan 9 

Bouwnummer : …………………………………………………..
Naam koper 1 : …………………………………………………..
Naam koper 2 : …………………………………………………..
Adres : …………………………………………………..
Postcode & Plaats : …………………………………………………..

Mobiel nummer koper 1 : …………………………………………………..
Mobiel nummer koper 2 : …………………………………………………..
E-mail adres koper 1 : …………………………………………………..
E-mail adres koper 2 : …………………………………………………..

TE ONDERTEKENEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN DE 
AANNEEMOVEREENKOMST BIJ DE MAKELAAR

S.v.p. aankruisen welke wijzigingen u wilt laten uitvoeren:

O Wij maken GEEN gebruik van één van onderstaande opties

Woningtype: Type C | Semi-bungalow tussenwoning
Bouwnummer(s): 914, 915, 928, 929 

O 03.11.310 Uitbouw 1,2m1 24.250,00

O 03.11.330 Uitbouw 2,57m1 39.750,00

O 03.11.360 Uitbouw 3,8m1 51.800,00

O 03.40.40 Dakkapel voorgevel [semi-bungalow] 12.585,00

O 03.40.45 Dakkapel achtergevel [semi-bungalow] 11.585,00

O 03.50.10 Velux dakraam GGL-PK10 ca 94 x 160 cm 1.894,00

O 04.10.02 Schuifpui - binnen en buitenbediening [semi-bungalow] 3.144,00

O 04.10.10 Schuifpui - binnenbediening [semi-bungalow] 2.840,00

O 05.10.10 Badkamer begane grond vergroten met gewijzigde indeling 2.231,00

O 05.22.10 Verdieping voorzien van extra slaapkamer 5.511,00

O 05.22.20 Verdieping voorzien van extra slaapkamer en berging 6.210,00

Meerwerkopties in relatie tot bouwtijd
De door u gekozen meerwerkopties hebben gevolgen op de bouwtijd. Hierbij geldt dat voor elke € 1.250,- 
(incl. BTW) van het opgedragen meerwerk, één werkbare werkdag bij de bouwtijd van uw woning zal worden 
opgeteld.
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Aanvullende informatie bij meerwerkopties m.b.t. berging bij woning en uitbouwen:
Het is mogelijk dat door de uitbreiding in de woning meer krijtstreepmethode wordt toegepast.
Zie voor uitleg van krijtstreepmethode een korte toelichting onder '03. Ruimtebenaming' in de Technische 
Omschrijving. Door de uitbreiding van de woning en kopers opties is het mogelijk dat dit ten koste gaat van 
de hogere ambitie ten aanzien van BENG 2. Zie voor uitleg van BENG e.d. een en ander onder '02.16  
Energieprestatie indicatoren – BENG en TO juli' in de Technische Omschrijving.

Aanvullende informatie bij meerwerkopties m.b.t. dakkapel of dakraam: 
Combinaties met indelingsvarianten dienen per bouwnummer bekeken te worden.

NB: door het ondertekenen van deze verkorte koperskeuzelijst verklaart de koper kennis te hebben 
genomen van de volledige optie-omschrijving zoals aangegeven in de volledige koperskeuzelijst d.d. 14-09-
2021 en verstrekt daarmee opdracht aan KBK Bouwgroep om de betreffende optie(s) te laten uitvoeren.

Deze opties worden afgerekend via het meer- en minderwerk, dus worden niet opgenomen in de 
aanneemsom!

Handtekening voor akkoord: Datum ondertekening:

……………………………… ………………………


