Opdrachtbevestiging
Projectnr:

11100591

Omschrijving:

Den Haag , Nwb 108 appartementen Erasmusveld

Bouwnummer:

007

Documentdatum:

26-06-2020

Koper:

ontwikkeling.zuidwest@bpd.nl

Aantal opties:

6

Optie

Prijs
p/st

Omschrijving

Orderdatum

Aantal

Totaal

4

€ 460.00

Ruwbouw - Elektra
2-H-0-22

Extra loze leiding

€115.00

2.H.0

Het aanbrengen van een extra loze leiding, het eind van deze loze leiding wordt voorzien van een inbouwdoos met controledraad en afgewerkt met een blindplaat, de
loze leiding zal uitkomen in de meterkast.;

2-H-0-66

Spatwaterdichte wandcontactdoos

2.H.0

Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos aan de buitenzijde van de gevel.;

€205.00

1

€ 205.00

1

€ 820.00

Ruwbouw - Buiten
2-K-1-10

Buitenkraan op het terras

2.K.1

Op het terras wordt een niet vorstvrije buitenkraan aangebracht. De kraan dient tijdens vorstperiodes in de meterkast afgesloten te worden.;
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Totaal:

6

Totaal in KAO:

0

€ 1,485.00
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Voorwaarden en bepalingen
Algemene voorwaarden
Op de standaard koperskeuzelijst zijn de SKB voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.
Voorwaarden met betrekking tot meer‐ en minderwerken
Tot uitvoering van meer‐ en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor opdracht door koper﴾s﴿ ondertekend is.
Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Meer‐ en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop‐/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.
Aan telefonisch gegeven en / of verkregen informatie en / of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer‐ en minderwerk regelen via de bouwplaats is ten strengste verboden.
Aannemer kan het meer‐ en minderwerk eenzijdig annuleren.
Al de meer‐ en minderwerkoffertes dienen ‐ tenzij anders vermeld ‐ binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende
offertes worden niet in behandeling genomen. Indien Aannemer de offerte niet retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de
woning wilt laten doorvoeren.
Indien het meer‐ en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdatums getekend ontvangen is kan het bewuste meer‐ en minderwerk niet meer
in opdracht genomen worden.
Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ en / of minderwerken houdt
automatisch accoordering van deze voorwaarden in.
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