
Opdrachtformulier Grote bouwkundige opties en installaties PRIO

PROJECT: 7 koopwoningen De Binnenvergt Fase 3b Zaltbommel

DATUM: 02-05-2018

BOUWNR 

keuze Optie Omschrijving bedrag

incl BTW

UITBOUWEN 

O UB1200a Uitbouw aan de achterzijde van de woning ter vergroting van het

woonkameroppervlak (grensoverschrijdend!). Lengte van de uitbouw ca.

1200mm, breedte ca. 4800mm (inwendige maten). Uitvoering en afwerking

conform technische omschrijving. 

13.750,00€     

DUBBELE OPENSLAANDE DEUREN ACHTERGEVEL

O DD001 Achtergevelkozijn wijzigen in dubbele deuren met aan weerszijden zijlichten.

Totale kozijnbreedte gelijk aan standaard kozijn. Actieve deur als standaard

kozijn. Hang- en sluitwerk conform Technische Omschrijving. 

2.750,00€       

DAKELEMENTEN

O DAK001 BNO 1 t/m 5: Binnenzijde dakelementen t.p.v. zolderverdieping, inclusief

knieschotten, uitvoeren in witte kleurstelling met witte aftimmerlatten/strippen.

Exclusief achter knieschot. 

770,00€         

O DAK002 BNO 6 + 7: Binnenzijde dakelementen t.p.v. zolderverdieping uitvoeren in witte

kleurstelling met witte aftimmerlatten/strippen. De in het zicht komende

dakelementen in slaapkamer 1 en 2 zijn reeds standaard wit afgewerkt. 

560,00€         

DAKKAPELLEN

O DK001 BNO 1 - 2 - 4: Plaatsen van een dakkapel KLEIN op zolder aan de voor-

zijde. Breedte inwendig ca. 1300mm. Aanpassen van de dakconstructie in

verband met de sparing, vervallen van de standaard dakpannen. Uitvoering

geheel conform technische omschrijving, als dakkapel BNO 5, afwerking

binnenzijde dakkapel als kap. Prijs per stuk. Deze optie is exclusief het

aanleggen van vloerverwarming op zolder (indien gewenst, kunt u dit via de

standaard meer- en minderwerklijst in opdracht geven!). Zolder blijft een

onbenoemde ruimte. 

6.250,00€       

O DK002 Plaatsen van een dakkapel KLEIN op zolder aan de achterzijde in plaats van

het standaard Velux dakvenster. Aanpassen van de dakconstructie in verband

met de sparing, vervallen van de standaard dakpannen. Uitvoering geheel

conform technische omschrijving, als dakkapel BNO 5, afwerking binnenzijde

dakkapel als kap. Prijs per stuk. Deze optie is exclusief het aanleggen van

vloerverwarming op zolder (indien gewenst, kunt u dit via de standaard meer-

en minderwerklijst in opdracht geven!). Zolder blijft een onbenoemde ruimte.

Bij bouwnummer 6 en 7 is deze optie niet mogelijk in combinatie met optie

DK003)

5.750,00€       

O DK003 BNO 6 - 7: Plaatsen van een dakkapel GROOT in slaapkamer 2 (achter-

zijde, niveau 1e verdieping) in plaats van de standaard Velux dakvensters.

Breedte inwendig ca. 1950mm. Aanpassen van de dakconstructie in verband met

de sparing, vervallen van de standaard dakpannen. Uitvoering en afwerking

conform technische omschrijving en dakkapel aan de voorzijde. Prijs per stuk.  

9.750,00€       

Datum: Pagina 1 van 3 Paraaf koper: 



 7 koopwoningen De Binnenvergt

Fase 3b te Zaltbommel

keuze Optie Omschrijving bedrag

incl BTW

DAKVENSTERS

O DV001 Plaatsen van een extra (2e) Velux dakvenster op zolder aan de

achterzijde, type Velux PK06, afmeting ca. 940x1180mm. Standaard

dakraam wordt verplaatst. Plaatsen op tekening zijn indicatie, kan in praktijk

enigszins afwijken. Aanpassen van de dakconstructie in verband met de sparing,

vervallen van de standaard dakpannen. Inclusief aftimmering van het dakraam

als onderzijde kap. Prijs per stuk.  Niet mogelijk in combinatie met optie DK002).

1.475,00€       

O DV002 BNO 1 - 2 - 4: Plaatsen van een Velux dakvenster op zolder aan de voor-

zijde op een vaste plaats (in lijn met het dakraam achterzijde), type Velux

PK06, afmeting ca. 940x1180mm. Aanpassen van de dakconstructie in

verband met de sparing, vervallen van de standaard dakpannen. Inclusief

aftimmering van het dakraam als onderzijde kap. Prijs per stuk. Niet mogelijk in

combinatie met optie DK001). 

1.375,00€       

TRAP

O TP001 Gesloten vurenhouten trap naar de 1e verdieping in plaats van de standaard

open trap. De (onderzijde) traptreden en stootborden worden onafgewerkt

(gegrond) opgeleverd. 

350,00€         

O TP002 Gesloten vurenhouten trap naar de 2e verdieping in plaats van de standaard

open trap. De (onderzijde) traptreden en stootborden worden onafgewerkt

(gegrond) opgeleverd. 

350,00€         

TRAPKAST 

O TK001 Het realiseren van een trapkast door het plaatsen van extra binnenwanden rond

de trap met een extra deurkozijn met deur. Boven het deurkozijn wordt de

binnenwand doorgezet. De trap naar de 1e verdieping wordt uitgevoerd als

dichte trap, in plaats van de standaard open trap. In de kast zijn de onderzijde

traptreden en stootborden onafgewerkt (gegrond). Prijs is inclusief

wandlichtpunt met schakelaar. De schakelaar wordt gecombineerd met een

enkele wandcontactdoos. De verdeler van de vloerverwarming onder de trap

wordt bij keuze trapkast niet omkast. 

1.850,00€       

BUITENKRAAN

O BU5001 Buitenkraan op een vaste plaats aan de achtergevel, (penant trapzijde)

Uitvoering Gustavsberg DS 100 of gelijkwaardig, vorstvrije gevelplaatcombinatie,

welke bij dichtdraaien leegloopt zodat bevriezing nagenoeg uitgesloten is.

Hoogte ca. 600mm + vloer.

495,00€         

EIND OPSTELLING

Totaal Blad 1 -€              

Totaal Blad 2 -€              

TOTAAL GROOT BOUWKUNDIG EN INSTALLATIES PRIO -€              
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O Ik /wij wens(en) géén gebruik te maken van voorgaand aangeboden

meerwerk.

Naam:

Bouwnummer:

Datum:

Handtekening koper(s) voor akkoord: 

Ondergetekende(n) geeft/geven hierbij opdracht aan BM Projectontwikkeling BV tot het uitvoeren

van voorgaand meer- en minderwerk voor de woning met het hieronder genoteerde bouwnummer

in het project 7 koopwoningen De Binnenvergt Fase 3b te Zaltbommel. 
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STANDAARD MEER- EN MINDERWERKLIJST          

PROJECT: 7 koopwoningen De Binnenvergt Fase 3b Zaltbommel

DATUM: 02-05-2018

BOUWNR 

keuze Optie Omschrijving bedrag

incl BTW

BUITEN

O BU7013 Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos

(opbouw) met randaarde op de achtergevel en schakelaar binnen. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

275,00€           

O BU7014 Tuinverlichtingskabel bedienbaar met een schakelaar in de woning t.p.v. de

achtergevel met 20m grondkabel (2-aderig plus een aarde) opgerold tegen de

achtergevel. Plaats nader te bepalen.

375,00€           

WOONKAMER

O WO7001 Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte

ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk. 

180,00€           

O WO7002 Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde.

Hoogte ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk. 

190,00€           

O WO7003 Verplaatsen van de bedrade CAI-aansluiting ten opzichte van de standaard

plaats. Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O WO7004 Verplaatsen van de onbedrade TEL-aansluiting ten opzichte van de standaard

plaats. Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O WO7005 Verplaatsen van een wandcontactdoos ten opzichte van de standaard plaats.

Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O WO7006 Verplaatsen van een schakelaar of ander elektrapunt ten opzichte van de

standaard plaats. Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O WO7007 Het aanbrengen van een lege leiding naar de meterkast ten behoeve van bijv.

een extra CAI-, telefoon-/netwerkaansluiting of ander nader te bepalen

elektrapunt. Hoogte ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk.

130,00€           

O WO7008 Het bedraden en afmonteren van een lege leiding ten behoeve van een telefoon-

/netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel minimaal CAT-5), uitgevoerd als

modulair Jacket aansluiting. Hoogte 300+ vloer. Prijs per stuk.

125,00€           

O WO7009 Het bedraden en afmonteren van een lege leiding ten behoeve van een CAI

aansluiting. Prijs per stuk.

135,00€           

O WO7010 Volledige netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel, minimaal CAT-5),

uitgevoerd als modulair Jacket aansluiting. Hoogte ca. 300+ vloer. Prijs per

stuk.

255,00€           

O WO7011 Het aanbrengen van twee stuks loze dozen in de wand op 300mm boven de

vloer, verbonden met een lege leiding t.b.v. bijvoorbeeld bedrading

geluidsboxen. Waar de lege dozen moeten komen, dient u duidelijk op tekening

aan te geven.  Prijs is per leiding, inclusief 2 dozen in de wand.

165,00€           
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O WO7012 Variant op WO 7011: Het aanbrengen van een lege leiding in de afwerkvloer 

zonder lege dozen in de wand. De beide uiteinden van de leiding komen zo 

dicht mogelijk tegen de wand uit de vloer.

130,00€           

O WO7021 Wandlichtpunt, hoogte 1900mm + vloer, met schakelaar in dezelfde ruimte. 215,00€           

O WO7022 Het wijzigen van een enkelpolige schakelaar in een wisselschakeling. 120,00€           

O WO7023 Wisselschakelaar toepassen voor plafondlichtpunt zithoek zodat dit lichtpunt

tevens bij de tuindeur kan worden bediend. Het plafondlichtpunt van de

eethoek wordt hierdoor ontkoppeld en apart geschakeld.

145,00€           

O WO7024 Het leveren en aanbrengen van een universele LED-dimmer in plaats van een

schakelaar ('dimbare' LED-lampen toepassen!).

175,00€           

O WO6001 Het aanbrengen van een klokthermostaat in plaats van de standaard

thermostaat in de woonkamer. Merk en type: Nader te bepalen.

230,00€           

KEUKEN: ZIE PRIJSOVERZICHT KEUKENWIJZIGINGEN

TRAPKAST (indien gekozen middels optielijst Groot Bouwkundig)

O TK7001 Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte

ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk. 

180,00€           

O TK7002 Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde.

Hoogte ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk. 

190,00€           

METERKAST

O ME7017 Signaalversterker. Indien er 3 of méér bedrade CAI aansluitingen aangebracht

worden is het raadzaam om een signaalversterker aan te brengen. Meerprijs is

inclusief de noodzakelijke extra wandcontactdoos in de meterkast.

285,00€           

O ME7018 Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar voor de elektra-aansluiting in

de meterkast ten gevolge van elektra-opties. Nadat u alle keuzes aan ons

bekend heeft gemaakt, kunnen wij bepalen of het in uw geval noodzakelijk is

een extra aardlekschakelaar aan te brengen. Wij zullen u dit bij het

totaaloverzicht bekend maken en verrekenen met het meer- en minderwerk.

375,00€           

O ME7019 Extra reservegroep in de meterkast zonder leidingaanleg. Zodra het totaal

aantal groepen 9 of meer bedraagt, zal optie ME7018 worden doorgevoerd.

130,00€           

ENTREEHAL

O HL7001 Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte

ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk. 

180,00€           

O HL7002 Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde.

Hoogte ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk. 

190,00€           

O HL7021 Wandlichtpunt, hoogte 1900mm + vloer, met schakelaar in dezelfde ruimte. 215,00€           

SLAAPKAMER 1

O SL17001 Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

180,00€           

O SL17002 Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

190,00€           
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O SL17003 Verplaatsen van een lege leiding ten opzichte van de standaard plaats. Prijs is

per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O SL17005 Verplaatsen van een wandcontactdoos ten opzichte van de standaard plaats.

Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O SL17006 Verplaatsen van een schakelaar of ander elektrapunt ten opzichte van de

standaard plaats. Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O SL17007 Het aanbrengen van een lege leiding naar de meterkast ten behoeve van bijv.

een extra CAI-, telefoon-/netwerkaansluiting of ander nader te bepalen

elektrapunt. Hoogte ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk.

130,00€           

O SL17008 Het bedraden en afmonteren van een lege leiding ten behoeve van een telefoon-

/netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel minimaal CAT-5), uitgevoerd als

modulair Jacket aansluiting. Hoogte 300+ vloer. Prijs per stuk.

125,00€           

O SL17009 Het bedraden en afmonteren van de standaard of extra lege leiding ten

behoeve van een CAI aansluiting. Prijs per stuk.

135,00€           

O SL17010 Volledige netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel, minimaal CAT-5),

uitgevoerd als modulair Jacket aansluiting. Hoogte ca. 300+ vloer. Prijs per

stuk.

255,00€           

SLAAPKAMER 2

O SL27001 Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

180,00€           

O SL27002 Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

190,00€           

O SL27003 Verplaatsen van een lege leiding ten opzichte van de standaard plaats. Prijs is

per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O SL27005 Verplaatsen van een wandcontactdoos ten opzichte van de standaard plaats.

Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O SL12006 Verplaatsen van een schakelaar of ander elektrapunt ten opzichte van de

standaard plaats. Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O SL27007 Het aanbrengen van een lege leiding naar de meterkast ten behoeve van bijv.

een extra CAI-, telefoon-/netwerkaansluiting of ander nader te bepalen

elektrapunt. Hoogte ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk.

130,00€           

O SL12008 Het bedraden en afmonteren van een lege leiding ten behoeve van een telefoon-

/netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel minimaal CAT-5), uitgevoerd als

modulair Jacket aansluiting. Hoogte 300+ vloer. Prijs per stuk.

125,00€           

O SL27009 Het bedraden en afmonteren van de standaard of extra lege leiding ten

behoeve van een CAI aansluiting. Prijs per stuk.

135,00€           

O SL27010 Volledige netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel, minimaal CAT-5),

uitgevoerd als modulair Jacket aansluiting. Hoogte ca. 300+ vloer. Prijs per

stuk.

255,00€           
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SLAAPKAMER 3 

O SL37001 Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

180,00€           

O SL37002 Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

190,00€           

O SL37005 Verplaatsen van een wandcontactdoos ten opzichte van de standaard plaats.

Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O SL37006 Verplaatsen van een schakelaar of ander elektrapunt ten opzichte van de

standaard plaats. Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O SL37007 Het aanbrengen van een lege leiding naar de meterkast ten behoeve van bijv.

een extra CAI-, telefoon-/netwerkaansluiting of ander nader te bepalen

elektrapunt. Hoogte ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk.

130,00€           

O SL37008 Het bedraden en afmonteren van een lege leiding ten behoeve van een telefoon-

/netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel minimaal CAT-5), uitgevoerd als

modulair Jacket aansluiting. Hoogte 300+ vloer. Prijs per stuk.

125,00€           

O SL37009 Het bedraden en afmonteren van de standaard of extra lege leiding ten

behoeve van een CAI aansluiting. Prijs per stuk.

135,00€           

O SL37010 Volledige netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel, minimaal CAT-5),

uitgevoerd als modulair Jacket aansluiting. Hoogte ca. 300+ vloer. Prijs per

stuk.

255,00€           

ZOLDERRUIMTE 

O ZL7001 Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

180,00€           

O ZL7002 Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde. Hoogte ca.

300mm + vloer. Prijs per stuk. 

190,00€           

O ZL7003 Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele

wandcontactdoos. Aandachtspunt bij wasmachine/droger, de maximale

belastbaarheid (ca. 3500W) mag niet worden overschreden!

40,00€             

O ZL7005 Verplaatsen van een wandcontactdoos ten opzichte van de standaard plaats.

Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O ZL7006 Verplaatsen van een schakelaar of ander elektrapunt ten opzichte van de

standaard plaats. Prijs is per verplaatsing per stuk.

75,00€             

O ZL7007 Het aanbrengen van een lege leiding naar de meterkast ten behoeve van bijv.

een extra CAI-, telefoon-/netwerkaansluiting of ander nader te bepalen

elektrapunt. Hoogte ca. 300mm + vloer. Prijs per stuk.

130,00€           

O ZL7008 Het bedraden en afmonteren van een lege leiding ten behoeve van een telefoon-

/netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel minimaal CAT-5), uitgevoerd als

modulair Jacket aansluiting. Hoogte 300+ vloer. Prijs per stuk.

125,00€           

O ZL7009 Het bedraden en afmonteren van de standaard of extra lege leiding ten

behoeve van een CAI aansluiting. Prijs per stuk.

135,00€           
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O ZL7010 Volledige netwerkaansluiting (voorzien van UTP-kabel, minimaal CAT-5),

uitgevoerd als modulair Jacket aansluiting. Hoogte ca. 300+ vloer. Prijs per

stuk.

255,00€           

O ZL7015 Enkele wandcontactdoos ten behoeve van een (condens)droger, aangesloten op

een extra groep in de meterkast. Plaats nabij de wasmachineopstelplaats. (Een

warmtepompdroger heeft een lagere aansluitwaarde, hiervoor is géén aparte

eindgroep noodzakelijk!)

 €           295,00 

O ZL7021 Extra wandlichtpunt, hoogte 1800mm + vloer, met schakelaar in dezelfde

ruimte.

215,00€           

O ZL5002 Afvoer op de riolering van de wasmachine ten behoeve van de (condens)droger. 

Alleen mogelijk als de condensdroger naast of, indien mogelijk, op de

wasmachine wordt geplaatst.

 €             95,00 

O ZL6005 BNO 1 t/m 5: Het leveren, aanbrengen en monteren van vloerverwaming,

inclusief ruimteregeling. Uitvoering conform Technische Omschrijving, niet

achter knieschot. 

2.530,00€         

O ZL6006 BNO 1 t/m 5: Het leveren, aanbrengen en monteren van vloerverwaming,

inclusief ruimteregeling. Uitvoering conform Technische Omschrijving, niet

achter knieschot. 

1.870,00€         

UITBREIDING ZONNEPANELEN (indien mogelijk!)

O ZP001 Het leveren en aanbrengen van extra zonnepanelen op het dak van de

woning. Uitvoering als basis. De zonnepanelen worden geleverd en gemonteerd

met een schuindaksysteem en aangesloten op een omvormer geplaatst op de

zolderruimte. Capaciteit van de omvormer afhankelijk van het aantal

zonnepanelen. In de meterkast zijn de zonnepanelen aangesloten op een

werkschakelaar en een aparte groep. Per bouwnummer zal, in combinatie met

eventuele gekozen 'grote bouwkundige opties', worden bekeken wat de

mogelijkheden zijn. Prijs per zonnepaneel. 

715,00€           

Gewenst aantal extra panelen: ……………………..stuks.

BADKAMER EN TOILET CASCO

Het laten vervallen van het sanitair en het wand- en vloertegelwerk van alle

sanitaire ruimten (badkamer en toilet). Kunststenen dorpel blijft gehandhaafd.

Indien u kiest voor casco worden er geen wijzigingen in de installaties en het

leidingwerk in de sanitaire ruimten aangebracht. Alle basisinstallaties en

aansluitingen worden op de standaard locaties, conform de basiswoning,

afgedopt opgeleverd. In de toiletruimte vervalt de verdiepingshoge

voorzetwand en het inbouwreservoir, waardoor de standleiding in het zicht

blijft. I.v.m. de aanwezigheid van vloerverwarming wordt bij casco oplevering

de afwerkvloer in beide sanitaire ruimten aangebracht. 

Uitvoering conform minderwerk overeenkomst Woningborg. Ter informatie

ontvangt u bij deze keuze folders Minderwerk Woningborg 'Sanitair Badruimte',

'Sanitair Toilet', 'Wandafwerking/ Vloerafwerking Badruimte', 'Wandafwerking/

Vloerafwerking Toilet'. 

O CA-ALG1  Badkamer en toilet CASCO bouwnummers 1 t/m 5; verrekenprijs  €        2.225,00-
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O CA-ALG2  Badkamer en toilet CASCO bouwnummers 6 + 7; verrekenprijs  €        2.210,00-

EIND OPSTELLING

Totaal Blad 1 -€                

Totaal Blad 2 -€                

Totaal Blad 3 -€                

Totaal Blad 4 -€                

Totaal Blad 5 -€                

Totaal Blad 6 -€                

Totaal meer-/ en minderwerk -€                

O
Ik /wij wens(en) géén gebruik te maken van voorgaand aangeboden

meerwerk.

Naam:

Bouwnummer:

Datum:

Handtekening koper(s) voor akkoord:

Ondergetekende(n) geeft/geven hierbij opdracht aan BM Projectontwikkeling BV tot het

uitvoeren van voorgaand meer- en minderwerk voor de woning met het hieronder genoteerde

bouwnummer in het project 7 koopwoningen De Binnenvergt Fase 3b te Zaltbommel. 

Paraaf koper: Pagina 6 van 6 Datum:
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