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Inleiding
U heeft een woning gekocht in het plan De Laares in Enschede. Daarvoor heeft u al één
belangrijke keuze moeten maken. Toch valt er nog een heleboel te kiezen, zoals verscheidene
opties, sanitair en tegelwerk. Voor de diverse opties zullen sluitingsdata worden vastgesteld.
Om het kooptraject te stroomlijnen en overzichtelijk te maken, hebben wij bijgaande
kopersinformatie en een standaard keuzelijst vervaardigd. In deze kopersinformatie zijn een aantal
richtlijnen opgenomen die zowel wij als u in acht moeten nemen. Wanneer deze richtlijnen worden
gerespecteerd, zijn alle keuzes op tijd bij ons bekend en kunnen wij garant staan voor een
voorspoedig bouwtraject.
Voor het uitzoeken van het sanitair en tegelwerk hebben wij een vaste showroom. Het is een
showroom waar wij een goede samenwerking mee hebben met als gevolg een goede uitvoering.
Tevens zijn wij gewend om kopers op ons kantoor te ontvangen voor een persoonlijk gesprek.
Uitgebreide informatie over het persoonlijke gesprek en de showroom vindt u verderop in deze
kopersinformatie.
Kopersbegeleiding
Om u als koper een zo goed mogelijke begeleiding te bieden ten aanzien van het meer- en
minderwerk, heeft WOM De Laares onze diensten ingehuurd. Wij, Bouwcombinatie NijhuisHegeman V.O.F., zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kopers gedurende het bouwproces.
De belangrijkste taken van uw kopersbegeleid(st)er zijn o.a.:
 Begeleiding van uw wensen met betrekking tot wijzigingen op basis van de
koperskeuzelijst;
 Het beantwoorden van uw specifieke vragen van bouwtechnische aard;
 Het verzamelen en in overzichten vastleggen van alle wijzigingen welke door u zijn
opgedragen, evenals deze wijzigingen samenstellen en geschikt maken voor de
uitvoeringsopdrachten;
 Het beantwoorden van eventueel door u gestelde vragen of gesignaleerde klachten
gedurende de uitvoeringsperiode met betrekking tot het meer- en minderwerk.
De kopersbegeleiders, Richard van Dijk en Daniëlle Hemmes, van Bouwcombinatie NijhuisHegeman V.O.F. zijn vanaf de ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst tot en met
de oplevering van uw woning, uw contactpersoon. Richard is alle werkdagen te bereiken van 8.0016.30 uur. Daniëlle is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30- 17.00 uur.

KOPERSINFORMATIE
30 woningen Ooster Es te Enschede

oktober 2019

blad 3 van 12

Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F.
Bornerbroeksestraat 155
Postbus 432
7600 AK Almelo
Telefoon : 0546 – 45 45 41
E-mail
: r.vandijk@hegemanbouwgroep.nl / d.hemmes@hegemanbouwgroep.nl
Website : www.hegemanbouwgroep.nl
Volgjewoning
Om de communicatie vanaf aankoop tot oplevering van uw woning zo optimaal mogelijk te laten
verlopen, ontvangt u een uitnodiging met persoonlijke inloggegevens voor de website
www.volgjewoning.nl. Op dit online platform vindt u alle relevante informatie over uw nieuwe
woning zoals verkoopstukken, keuzelijsten, sluitingsdata, nieuwsbrieven. Zo heeft u altijd en overal
de actuele informatie bij de hand. Ook handig: u ontvangt een bericht in uw mailbox wanneer er
voor u nieuwe informatie beschikbaar is.
Het gesprek
Het kopen van een nieuwbouwwoning brengt met zich mee dat u in een relatief korte tijd veel
beslissingen moet nemen. Beslissingen die financieel, en ten aanzien van uw toekomstig
woongenot, vaak zwaar wegen. Omdat dit voor velen van u geen alledaagse bezigheid is, bieden
wij elke koper in eerste instantie begeleiding aan middels een persoonlijk gesprek.
Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, wordt u door de kopersbegeleider
van Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F. uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Dat
gesprek vindt plaats in het kantoor van Hegeman Bouwgroep te Almelo. In dit gesprek staan het
bespreken van uw wensen en het beantwoorden van uw specifieke vragen centraal.
Omdat in de praktijk blijkt dat er tijdens zo’n gesprek veel verschillende zaken aan de orde komen,
vragen wij u zich hierop goed voor te bereiden, zodat u zelf al een beeld heeft van wat uw wensen
zijn. Het persoonlijke gesprek neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag.
Keuzelijsten
Wij hebben voor dit plan een keuzelijst samengesteld met daarin een breed pakket van meer- en
minderwerkzaamheden om tegemoet te komen aan uw persoonlijke wensen. Deze keuzelijst wordt
tijdens het verkooptraject door de makelaar aan u verstrekt.
Uw persoonlijke keuzes brengen een voorbereidings- en/of levertijd met zich mee. Dat betekent
dat we hiervoor een sluitingsdatum zullen hanteren. Deze sluitingsdatum kunt u terugvinden in
volgjewoning, maar houdt u er rekening mee dat deze datum ruim voor start bouw zal zijn. Dit
heeft te maken met de levertijden van diverse geprefabriceerde elementen waarin specifieke
voorzieningen, die voortvloeien uit uw keuzes, moeten worden opgenomen.
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Individuele wensen
In de keuzelijst hebben wij getracht, met een zo breed mogelijk pakket van meer- en
minderwerkzaamheden tegemoet te komen aan uw persoonlijke wensen, welke mogelijk zijn
binnen het seriematig bouwen.
Vanuit de gemeente is de eis gesteld dat de Energieprestatie coëfficiënt (EPC) 0 moet zijn (m.u.v.
de woningen aan de Oosterstraat daar is de eis EPC 0,2). De opties die wij aanbieden in de
keuzelijst die van invloed zijn op de EPC zijn doorgerekend en voldoen aan deze eis.
Mede vanwege deze eis en om grip te houden op het voorbereidings- en bouwproces zijn
aanpassingen aan de woning anders dan genoemd in de standaard optielijst niet mogelijk.

Bevestiging van het meer- en minderwerk
Nadat de sluitingsdatum van keuzes is verstreken, ontvangt u van Bouwcombinatie NijhuisHegeman V.O.F. via Volgjewoning.nl een opdrachtbevestiging met de door u gemaakte keuzes
alsmede een tekening waarop uw keuzes zijn verwerkt.
Het is zeer belangrijk dat u nauwkeurig controleert of al uw wensen met betrekking tot het meeren minderwerk op correcte wijze in bovengenoemde stukken zijn verwerkt. Mocht dit niet het geval
zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op! Als uw wensen juist zijn verwoord,
verzoeken wij u in volgjewoning.nl een digitale handtekening te plaatsen.
Nadat de door u voor akkoord getekende opdrachtbevestigingen, tekening en eventuele bijlagen
tijdig en in goede orde zijn ontvangen, wordt opdracht gegeven aan het bouwbedrijf. Omdat uw
keuzes na opdracht direct door het bouwbedrijf besteld en ingepland worden, kunnen de door u
gemaakte keuzes niet meer worden gewijzigd. Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F. verplicht
zich om voor een correcte uitvoering van de bevestigde keuzes zorg te dragen.
Tijdig bekend zijn van de nodige stukken
Het bouwen van woningen in een project is een ingewikkeld proces en vereist een goede
organisatie en voorbereiding. Materialen en ook werkzaamheden van onderaannemers moeten al
in een vroeg stadium worden besteld en/of vastgelegd, om uw woning binnen de afgesproken tijd
te kunnen opleveren.
Bovendien geeft iedere wijziging op het basisontwerp risico’s voor fouten tijdens de uitvoering
hetgeen wij te allen tijde willen voorkomen.
Na de aangegeven sluitingsdata is het daarom niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen
in de gekozen opties en/of extra opties te kiezen, ook al lijkt het dat de bouw nog niet zo ver
gevorderd is! Enerzijds omdat na deze datum uw keuze vaak technisch niet meer mogelijk is,
anderzijds om de voortgang van het bouwproces niet in gevaar te brengen.
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Het is daarom zowel voor u als voor ons van belang dat u uiterlijk vóór de genoemde
sluitingsdata de desbetreffende stukken indient.
Aankoop woning na sluitingsdatum
Wij willen u er op wijzen dat een bepaald aantal opties niet meer mogelijk is, wanneer u uw
woning koopt nadat de sluitingsdatum is gepasseerd. Ook kan het zijn dat er voor de opties andere
prijzen aan de orde zijn dan de prijzen genoemd in de standaard keuzelijst.
De keuzemogelijkheden en de prijs op dat moment zijn afhankelijk van de stand van de
werkvoorbereiding en/of de bouw op het moment van de aankoop van uw woning. Wij raden u
aan om hierover navraag te doen bij de makelaar.
Wilt u toch nog graag een keuze maken uit de standaard keuzelijst, dan kunt u dit aanvragen.
Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F. beoordeelt of uw aanvraag nog in het bouwproces
opgenomen kan worden. Mocht uw aanvraag nog mogelijk zijn, dan ontvangt u alsnog een offerte
van ons.
Sanitair
Voor het uitzoeken van uw sanitair is door ons de onderstaande showroom geselecteerd:
BMN
Bedrijvenweg 11
7442 CX Nijverdal
Telefoon:0548 613 567
Voor het zelfstandig bezoeken van de showroom verzoeken wij u het volgende in acht te nemen:
Het staat u vrij vooraf al een kijkje in de showroom te gaan nemen. De showroommedewerkers
willen u uiteraard graag te woord staan, maar houdt u er wel rekening mee dat voor een gesprek
toch al gauw enkele uren staan en het maken van een afspraak meestal noodzakelijk is.
Het standaard sanitair
Tijdens het showroombezoek zal de sanitairleverancier het sanitair, zoals omschreven in de
technische omschrijving van de verkoopbrochure, met u doornemen en zonder meerkosten
aanbieden.
Het wijzigen van het sanitair
Het wijzigen van het standaard sanitair van het toilet en/of de badkamer behoort tot de
mogelijkheden.
Wanneer u wensen heeft met betrekking tot het wijzigen van de indeling kunnen deze met u
besproken worden tijdens het showroombezoek (het is aan te bevelen om alvast een
wensenpakket op te stellen). Het verplaatsen van sanitair naar andere posities is slechts zeer
beperkt mogelijk. U kunt de extra kosten hiervoor beperken, door de installaties zoveel mogelijk op
dezelfde plaats te houden.
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In de badkamer is ruimte voor het plaatsen van een badcombinatie. Dit heeft wel tot gevolg dat
de standaard boiler moet worden vergroot. De optie voor het vergroten van de boiler is
opgenomen in de standaard keuzelijst.
Tijdens uw bezoek aan de showroom krijgt u van de showroommedewerker een persoonlijk advies
met betrekking tot uw sanitair. Uw keuze wordt vertaald in een offerte, eventueel met
bijbehorende tekening(en). Deze offerte is inclusief eventuele extra kosten voor
installatietechnische werkzaamheden, tenzij dit anders staat vermeld. In deze offerte wordt het
door u uitgekozen sanitair verrekend met het standaard sanitair.
Indien u akkoord gaat met de offerte tekent u deze voor akkoord en zendt de offerte retour naar
de showroom van uw sanitair. De showroom stuurt de getekende offerte als opdrachtbevestiging
naar Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F.. Deze draagt zorg voor een correcte uitvoering en
brengt het sanitair aan de hand van het totale meer- en minderwerkoverzicht bij u in rekening.
De sluitingsdatum
Ondanks dat wij u zoveel mogelijk tijd ter beschikking willen stellen met betrekking tot de
uiteindelijke keuze van uw sanitair, hanteren wij hiervoor ook een sluitingsdatum. Voor het einde
van deze datum moet u akkoord hebben gegeven ten aanzien van de sanitairofferte. Wederom, de
sluitingsdatum wordt strikt gehanteerd, om de voortgang van de bouw niet in gevaar te brengen.
Het laten vervallen van het sanitair
Het laten vervallen van sanitair is slechts mogelijk indien ook het tegelwerk geheel komt te
vervallen en omgekeerd. Wanneer u hiervoor kiest, vindt verrekening plaats conform de keuzelijst
en wordt dit verwerkt in uw meer- en minderwerkoverzicht.
Het leidingwerk (riolering, cv, koud- en warmwater) zal dan afgedopt opgeleverd worden op de
basisplaatsen, zoals is aangegeven in de verkoopbrochure. Het elektra wordt afgemonteerd op de
ruwe wand. Er wordt wel spuitwerk op het plafond aangebracht.
In het geval dat het inbouwreservoir van het wandcloset in een leidingschacht is verwerkt, wordt
deze wel geleverd en gemonteerd. Indien er wordt gewerkt met een voorzetwand, komt zowel het
inbouwreservoir als de voorzetwand te vervallen.
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Tegelwerk
Ook voor het uitzoeken van uw tegelwerk is de showroom van BMN gekozen.
De afspraak bij de tegelshowroom vindt gelijktijdig plaats met de afspraak voor het sanitair omdat
dit dezelfde showroom betreft.
De standaard tegels
Tijdens het showroombezoek worden de standaard tegels, zoals omschreven in de technische
omschrijving van de verkoopbrochure, met u doorgenomen en deze worden u zonder meerkosten
aangeboden.
Wanneer u kiest voor de standaard tegel of een tegel uit het basis tegelpakket en er zijn geen
(bouwkundige) wijzigingen in toilet(ten) en badkamer(s), dan vindt er verder geen verrekening
plaats. Wel dient u bij de showroom aan te geven welke tegel u kiest.
Het wijzigen van de tegels
U kunt natuurlijk ook andere tegels voor uw badkamer en/of toilet uitkiezen in de tegelshowroom.
Indien er speciale wensen zijn voor wat betreft de verwerking van de tegels, dient u deze duidelijk
kenbaar te maken bij het uitzoeken van de tegels.
Afwijkende tegelpatronen legt de showroommedewerker vast in een tekening om misverstanden
omtrent de uitvoering te voorkomen. Het toepassen van sierstrips, gewenste motieven e.d. in het
tegelwerk werken kostenverhogend.
Op basis van eventueel gewijzigd tegelwerk en mogelijke bouwkundige wijzigingen (zoals
voorzetwanden, ligbad omtimmeringen, bouwkundige planchetten, bouwkundige spatschermen
enz.) wordt een offerte opgemaakt waarbij de basistegel wordt verrekend met de gekozen
uitvoering. Indien u akkoord gaat met de offerte, tekent u deze. U stuurt de voor akkoord
getekende offerte retour naar de tegelshowroom. De showroom stuurt de opdrachtbevestiging
uiteindelijk naar Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F.. Deze draagt zorg voor een correcte
uitvoering en brengt het tegelwerk aan de hand van het totale meer- en minderwerkoverzicht bij u
in rekening.
Het laten vervallen van het standaard tegelwerk
Het vervallen van tegelwerk in het toilet en de badkamer is slechts mogelijk indien ook het sanitair
geheel komt te vervallen en omgekeerd. Indien u besluit het tegelwerk en sanitair te laten
vervallen vindt verrekening plaats conform de koperskeuzelijst.
Op de wanden komt niet alleen het tegelwerk, maar ook eventueel structuur spuitwerk te
vervallen. Het elektra wordt afgemonteerd op de ruwe wand. Op het plafond wordt wel spuitwerk
aangebracht.
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Keuken
Uw woning wordt standaard niet voorzien van een keuken. Het leidingwerk wordt op de standaard
posities afgedopt aangebracht, e.e.a. conform verkooptekening.
Projectshowroom
Ondanks het feit dat er geen standaard keuken in de woning zit, is BMN ook wat betreft de keuken
op de hoogte gebracht van de mogelijkheden binnen het project. Indien u bij hen een keuken
aanschaft, zal deze na de oplevering geplaatst worden. De keuken wordt volledig in rekening
gebracht door BMN. Het eventueel aanpassen van het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt wel
door Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman bij op de meer-/minderwerklijst gezet.
De afspraak bij de keukenshowroom kunt u gelijktijdig inplannen met de afspraak voor het sanitair
en tegelwerk.
Tijdens uw bezoek aan de showroom krijgt u als showroommedewerker een persoonlijk advies met
betrekking tot de keuken. Al uw wensen worden vertaald in een offerte, met bijbehorende
tekening(en). Deze offerte is exclusief eventuele extra kosten voor bouwkundige- of
installatietechnische werkzaamheden, tenzij anders vermeld.
Externe keukenleverancier
Uiteraard kunt u uw keuken bij elke gerenommeerde keukenspecialist kopen. Het verdient wel de
aanbeveling om tijdens het bezoek aan de keukenspecialist een kopie van uw woningplattegrond
mee te nemen, zodat zij van de situatie kennis kunnen nemen en uw keuken hierop kunnen
aanpassen.
Installatiewerk keuken
Met betrekking tot het installatiewerk heeft u de volgende mogelijkheden:
 Installatiewerk na oplevering:
o U voert de aanpassingen van het leidingwerk zelf uit. De woning wordt opgeleverd
met het leidingwerk van de keuken afgedopt op de standaard plaatsen, conform
verkoopbrochure.
 Installatiewerk voor oplevering:
o U laat de aanpassingen van het installatiewerk realiseren door Bouwcombinatie
Nijhuis/Hegeman V.O.F. aan de hand van een door uw keukenleverancier
opgesteld installatieschema dat aan de door ons gestelde eisen voldoet.
Keukentekeningen die niet voldoen aan de door ons gestelde eisen kunnen wij niet
in behandeling nemen.
Zodra wij de installatietekening met bijbehorend installatieschema hebben ontvangen, wordt
gekeken of alle wensen te vervullen zijn. Aansluitend wordt een meerwerkoverzicht opgesteld met
daarop aangegeven de kosten voor het aanpassen van het installatiewerk, deze wordt ter
goedkeuring naar u verzonden met het verzoek deze getekend te retourneren.
Hebt u opdracht gegeven voor het aanpassen van het installatiewerk dan zal Bouwcombinatie
Nijhuis/Hegeman V.O.F. ervoor zorgen dat voor de oplevering van de woning de aanpassingen van
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het leidingwerk in de keuken gerealiseerd zijn. Uw keukenleverancier kan dan zorgdragen dat na
oplevering van de woning de keuken wordt geleverd en gemonteerd.
Aandachtspunten voor de keukenleverancier
De keukentekening moet voldoen aan de volgende punten:
 Er dient een recirculatie afzuigkap geplaatst te worden.
 Afzuigpunten ten behoeve van de mechanische ventilatie kunnen niet worden verplaatst;
 De keukentekening dient voorzien te zijn van aanzichttekening(en) en een plattegrond van
de keuken;
 Overzicht van de installatietechnische aansluitpunten inclusief de aansluitwaarden van de
diverse apparatuur inclusief de benodigde extra groepen;
 De keukenleverancier moet alle door u gewenste aansluitpunten op de tekening
vermelden, dus ook de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik inclusief alle
standaard punten (zaken die niet op tekening staan worden niet uitgevoerd);
 De tekeningen moeten volledig gemaatvoerd zijn, zowel de hoogte als de afstand vanaf de
vaste wand.
Algemene opmerking
Indien u bij het vervallen van de sluitingsdatum Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F geen
opdracht heeft gegeven voor het aanpassen van het installatiewerk, zal de woning worden
voorzien van het standaard installatiewerk ter plaatse van de keuken.
Geringe afwijkingen en kleurnuances van producten
Bij de in de verkoopbrochure omschreven producten wordt uitgegaan van een standaard product
waarbij geringe afwijkingen in kleur en/of uitvoering kunnen optreden. Tevens is het mogelijk dat
de omschreven producten ten tijde van de uitvoering niet meer leverbaar zijn. De aannemer is dan
gerechtigd deze te vervangen door een product van gelijke of hogere kwaliteit en/of waarde.
Wij maken u erop attent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele
kleurnuances die ontstaan door het gebruik van verschillende materiaalsoorten (kunststof,
keramiek, plaatstaal etc.).
Indien er in deze keuzelijst verschillen staan ten opzichte van de verkoopbrochure, geldt hetgeen
dat in de verkoopbrochure staat.
Alle genoemde maten zijn “circa-maten”. De gegeven maten kunnen dus afwijken in de praktijk.
Korte samenvatting /Spelregels meer- en minderwerk
Voor het invullen van de koperskeuzelijst, individuele opties en uw invulling ten aanzien van de
keuken, het sanitair en tegelwerk gelden de volgende regels:

Gaarne op al uw correspondentie de projectnaam, uw bouwnummer en de datum vermelden;

Nadat u de koop-/ aannemingsovereenkomst getekend heeft, ontvangt u van de
kopersbegeleid(st)er een uitnodiging voor het persoonlijk gesprek. Samen met hem/haar geeft
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u aan voor welke optie(s) u kiest. U dient zelf aan te geven waar u bijvoorbeeld uw extra
wandcontactdozen wilt hebben; maatvoering is ter indicatie. U kunt hiervoor kopieën maken
van de tekeningen. Daarbij vermeldt u het bijbehorende nummer dat op de keuzelijst staat.
Eén ander in overleg met de kopersbegeleid(st)er;
Tegelijk met de uitnodiging voor het gesprek met de kopersbegeleid(st)er, worden de
procedures voor een bezoek aan de showroom voor het sanitair en tegelwerk met u
besproken. Met de desbetreffende showroommedewerker bespreekt u dan uw wensen ten
aanzien van het sanitair en het tegelwerk;
Uw wensen worden getoetst aan de wettelijke voorschriften. Indien er afwijkingen zijn, vindt
daarover nog afstemming met u plaats;
Uw definitieve keuzes worden in een opdrachtbevestiging en op tekening verwerkt en ter
bevestiging en digitale ondertekening via volgjewoning.nl aangeboden;
U wordt dringend verzocht deze bevestiging goed te controleren, omdat deze in de hele
organisatie wordt gebruikt voor de bestelling van materialen, opdrachten aan de
onderaannemers en voor de facturering;
Om teleurstelling te voorkomen, verzoeken wij u de sluitingsdata voor de optiemogelijkheden
en de data vermeld op de offerte(s) niet te overschrijden;
Reeds in opdracht gegeven opties kunnen niet meer worden gewijzigd of vervallen;
Wij raden u aan om altijd een afspraak te maken met eerder genoemde showroom(s);
De offerte(s) welke u ontvangt dienen als opdrachtbevestiging getekend retour gezonden te
worden naar de desbetreffende firma. Alle pagina’s inclusief tekeningen en bijlagen dienen
voorzien te worden van een paraaf;
Daar waar er afwijkingen en/of tegenstrijdigheden zitten tussen de, in deze kopersinformatie
opgenomen tekeningen en de verkoopbrochure (incl. verkoopomschrijving), daar geldt de
informatie uit de verkoopbrochure en verkooptekeningen;
Alle optieprijzen zijn in euro’s vermeld, inclusief de wettelijk verschuldigde BTW. Wanneer het
BTW-percentage tijdens de bouw wijzigt, berekenen wij de wijzigingen aan u door.

Algemeen
Het nog uitvoerbare meerwerk wordt geacht deel uit te maken van de tussen partijen gesloten
koop-/ aannemingsovereenkomst en valt onder de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen 2014.
Ter zake van het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende of
daarmee verband houdende gebreken als gevolg van niet onder verantwoordelijkheid van de
ondernemer aangebrachte constructies en materialen, kan de verkrijger geen rechten ontlenen in
het kader van de toepasselijke bepalingen van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen 2014.
De verkrijger dient er na de oplevering voor zorg te dragen dat de woning op relevante
minderwerk-onderdelen, voor zijn kosten, in overeenstemming wordt gebracht met het
Bouwbesluit en/of vigerende voorschriften alsmede met de voorwaarden van de nutsbedrijven.
Ontbinding van de koop-/ aannemingsovereenkomst door de verkrijger, hetgeen dient te
geschieden op de wijze als omschreven in artikel 8 lid 3 van die overeenkomst, laat onverlet de
gehoudenheid van de verkrijger de kosten van het opgedragen meerwerk, indien en voor zover
daaraan reeds op enigerlei wijze uitvoering is gegeven, alsmede de eventuele kosten van het
ongedaan maken daarvan aan Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F. te vergoeden.
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Facturering meer- en minderwerk
Het meer- en minderwerk wordt met u verrekend volgens de regeling zoals vermeld in de koop/aannemingsovereenkomst, artikel 5, lid 9. Dit houdt in dat 25% gedeclareerd mag worden bij
opdracht. De resterende 75% betaalt u als het meerwerk uitgevoerd is, echter uiterlijk voor
oplevering. De door u te verrichten betalingen dienen binnen de aangegeven betalingstermijn te
zijn overgemaakt.
Kijkmiddagen op de bouwplaats
Tijdens de bouw van de woningen zullen er enkele kijkmiddagen georganiseerd worden. U wordt
schriftelijk op de hoogte gebracht van de datum en het tijdstip waarop deze kijkmiddag zal
plaatsvinden. U krijgt op de kijkmiddag de gelegenheid om de bouwplaats te bezoeken en kunt u
eventuele vragen stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van Bouwcombinatie NijhuisHegeman.
Tevens wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat het betreden van de bouwplaats anders dan op de hier
beschreven wijze niet is toegestaan. Enerzijds uit veiligheidsoverwegingen, anderzijds daar het
voor de uitvoerder en bouwpersoneel een onwerkbare situatie wordt wanneer iedereen
onaangekondigd het bouwterrein bezoekt.
Aanspreekpunt na de oplevering
Na de oplevering van de woning is uw kopersbegeleidster geen contactpersoon meer. Vanaf dat
moment is de afdeling Nazorg uw aanspreekpunt. Zij behandelen de openstaande opleverpunten,
maar ook de eventuele klachten aan de woning die u na de oplevering ontdekt.
Dringende klachten die het woongenot ontoelaatbaar beïnvloeden, zoals lekkage, storingen aan
verwarmings- en/of warmwaterinstallaties kunt u telefonisch melden. De klachten worden zo snel
mogelijk verholpen. Naast deze telefonische melding dient u de klacht ook altijd schriftelijk te
melden. Overige klachten dienen altijd schriftelijk gemeld te worden.
U kunt de afdeling Nazorg bereiken op onderstaand adres:
Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F.
T.a.v. afdeling nazorg
Postbus 241
7460 AE RIJSSEN
Tel: 0548 – 53 54 45
Email: rijssen@nijhuis.nl
Eén en ander onder vermelding van de projectnaam, kavelnummer, uw NAW-gegevens,
telefoonnummer(s) en emailadres.
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Belangrijk om te weten

Werkzaamheden die door u, of in uw opdracht, na de oplevering worden uitgevoerd, vallen
uiteraard buiten de garantie. Indien hiervan sprake is, ontvangt u te zijner tijd een formulier
waarop dit wordt vastgelegd (een gelimiteerde garantieregeling).

In verband met de veiligheidsvoorschriften en de garantiebepalingen, die wij graag na willen
komen, is het niet mogelijk dat u zelf voor de oplevering in de woning gaat werken of laat
werken.

Wijzigingen in de gevels zijn, behoudens de in de keuzelijst genoemde, niet mogelijk.

De dekvloer is niet glad genoeg om bvb. direct een tegel- of pvc vloer op te lijmen. Laat dit
altijd beoordelen door de leverancier van de vloerbedekking

Het kan zijn dat onder invloed van bouwvocht lichte verkleuringen optreden. Deze vallen niet
onder de garantiebepalingen.

Geringe kleurverschillen tussen effen tegels kunnen niet uitgesloten worden.

Zijkanten van wandtegels zijn meestal niet verglaasd, derhalve worden de uitwendige hoeken
standaard voorzien van een kunststof hoekstrip.

Het aanbrengen van sparingen in verdiepingsvloeren is niet op alle plaatsen mogelijk en dient
in overleg met Bouwcombinatie Nijhuis-Hegeman V.O.F. te gebeuren.

Haarscheuren ten gevolge van droog- of verhardingskrimp van bouwmaterialen kunnen niet
uitgesloten worden. Indien u na oplevering wanden afwerkt met sierpleister of spuitwerk, kunt
u geen beroep doen op de ondernemer en de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen 2014.

De woning wordt standaard zonder behang opgeleverd. U dient er rekening mee te houden
dat u, voordat er behangen kan worden, voorbereidende werkzaamheden moet verrichten.
Het gaat hier om het verwijderen en vullen van kleine oneffenheden, het stofvrij maken en
waar nodig, het behandelen van sterk zuigende ondergronden.

Er wordt door de aannemer geen spuitwerk aangebracht op wanden met uitzondering van het
wandoppervlak boven het tegelwerk in de toiletruimte.

Het slaan van draadnagels in een dekvloer waarin leidingen lopen, is niet zonder gevaar in
verband met de kans op lekkage van de leidingen, daarom raden wij aan niet te
spijkeren/boren in de vloer.

Plaats toiletcombinatie altijd nabij leidingschacht, eventuele verplaatsing ten opzichte van de
standaard aangegeven plaats alleen mogelijk in overleg met de sanitair showroom.

Bouwcombinatie Nijhuis Hegeman VOF

Keuzelijst 30 Woningen Ooster Es te Enschede
Datum
Project
Bouwnummer

17-10-2019
Ooster Es te Enschede

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit "30 Woningen Ooster Es te Enschede

Keuzelijst
Uitbreiding woonruimte
1001

Uitbouw begane grond 1,2 meter (achterzijde)* -bouwnummer 1 t/m 6, 8 t/m
15, 18 t/m 21, 23 t/m 30

€ 11.180,00

Begane grond aan de achterzijde over de volledige breedte, verdiepingshoog,
uitbouwen met 1,2 meter. Optie is inclusief het aanbrengen van extra
funderingspalen en -balken. De platdakconstructie van de uitbouw bestaat uit
een betonnen vloerplaat met isolatie en dakbedekking. Waar nodig zullen
dilataties in het gevelmetselwerk opgenomen worden. Verdere materialen en
afwerkingen conform technische omschrijving. E.e.a. conform optietekening.
Elektra:
-inclusief het verplaatsen van één plafondlichtpunt en één dubbele
wandcontactdoos. Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos
Installaties:
-inclusief aanbrengen van vloerverwarming t.p.v. de uitbouw
*Het metselwerk van de uitbouw wordt uitgevoerd in dezelfde kleur als de
betreffende woning. Dit geldt zowel voor de achtergevel als de zijgevels van de
uitbouw.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning.
Uitbreiding woonruimte
1002

Uitbouw begane grond 1,2 meter (achterzijde)* -bouwnummer 7, 16, 17, 22

Ooster Es te Enschede - - d.d. 17-10-2019

€ 11.860,00
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Begane grond aan de achterzijde over de volledige breedte, verdiepingshoog,
uitbouwen met 1,2 meter. Optie is inclusief het aanbrengen van extra
funderingspalen en -balken. De platdakconstructie van de uitbouw bestaat uit
een betonnen vloerplaat met isolatie en dakbedekking. Waar nodig zullen
dilataties in het gevelmetselwerk opgenomen worden. Verdere materialen en
afwerkingen conform technische omschrijving. E.e.a. conform optietekening.
Elektra:
-inclusief het verplaatsen van één plafondlichtpunt en één dubbele
wandcontactdoos. Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos
-inclusief het plaatsen van 1 extra zonnepaneel op het dak van de woning

Installaties:
-inclusief aanbrengen van vloerverwarming t.p.v. de uitbouw
*Het metselwerk van de uitbouw wordt uitgevoerd in dezelfde kleur als de
betreffende woning. Dit geldt zowel voor de achtergevel als de zijgevels van de
uitbouw.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning.
Uitbreiding woonruimte
1003

Uitbouw begane grond 2,4 meter (achterzijde)* -bouwnummer 1 t/m 6, 8 t/m
15, 18 en 19

€ 18.535,00

Begane grond aan de achterzijde over de volledige breedte, verdiepingshoog,
uitbouwen met 2,4 meter. Optie is inclusief het aanbrengen van extra
funderingspalen en -balken. De platdakconstructie van de uitbouw bestaat uit
een betonnen vloerplaat met isolatie en dakbedekking. Waar nodig zullen
dilataties in het gevelmetselwerk opgenomen worden. Verdere materialen en
afwerkingen conform technische omschrijving. E.e.a. conform optietekening.
Elektra:
-inclusief het verplaatsen van één plafondlichtpunt en één dubbele
wandcontactdoos. Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos
Installaties:
-inclusief aanbrengen van vloerverwarming t.p.v. de uitbouw
*Het metselwerk van de uitbouw wordt uitgevoerd in dezelfde kleur als de
betreffende woning. Dit geldt zowel voor de achtergevel als de zijgevels van de
uitbouw.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning.
Uitbreiding woonruimte
1013

Uitbouw begane grond 2,4 meter (achterzijde)* -bouwnummer 20, 21 en 23
t/m 30

Ooster Es te Enschede - - d.d. 17-10-2019

€ 19.190,00
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Begane grond aan de achterzijde over de volledige breedte, verdiepingshoog,
uitbouwen met 2,4 meter. Optie is inclusief het aanbrengen van extra
funderingspalen en -balken. De platdakconstructie van de uitbouw bestaat uit
een betonnen vloerplaat met isolatie en dakbedekking. Waar nodig zullen
dilataties in het gevelmetselwerk opgenomen worden. Verdere materialen en
afwerkingen conform technische omschrijving. E.e.a. conform optietekening.
Elektra:
-inclusief het verplaatsen van één plafondlichtpunt en één dubbele
wandcontactdoos. Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos
-inclusief het plaatsen van 1 extra zonnepaneel op het dak van de woning
Installaties:
-inclusief aanbrengen van vloerverwarming t.p.v. de uitbouw
*Het metselwerk van de uitbouw wordt uitgevoerd in dezelfde kleur als de
betreffende woning. Dit geldt zowel voor de achtergevel als de zijgevels van de
uitbouw.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning.
Uitbreiding woonruimte
1004

Uitbouw begane grond 2,4 meter (achterzijde)* -bouwnummer 7, 16, 17, 22

€ 19.190,00

Begane grond aan de achterzijde over de volledige breedte, verdiepingshoog,
uitbouwen met 2,4 meter. Optie is inclusief het aanbrengen van extra
funderingspalen en -balken. De platdakconstructie van de uitbouw bestaat uit
een betonnen vloerplaat met isolatie en dakbedekking. Waar nodig zullen
dilataties in het gevelmetselwerk opgenomen worden. Verdere materialen en
afwerkingen conform technische omschrijving. E.e.a. conform optietekening.
Elektra:
-inclusief het verplaatsen van één plafondlichtpunt en één dubbele
wandcontactdoos. Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos
-inclusief het plaatsen van 1 extra zonnepaneel op het dak van de woning
Installaties:
-inclusief aanbrengen van vloerverwarming t.p.v. de uitbouw
*Het metselwerk van de uitbouw wordt uitgevoerd in dezelfde kleur als de
betreffende woning. Dit geldt zowel voor de achtergevel als de zijgevels van de
uitbouw.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning.
Uitbreiding berging
1020

Geïsoleerde berging

Ooster Es te Enschede - - d.d. 17-10-2019

€ 10.425,00
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De standaard berging geïsoleerd uitvoeren d.m.v. een geïsoleerde spouwmuur,
een geïsoleerde betonnen systeemvloer en een betonnen dakvloer voorzien van
isolatie en dakbedekking. De buitendeur in de zijgevel wordt voorzien van
isolerende beglazing.
Verdere materialen en afwerking conform technische omschrijving. E.e.a.
conform optietekening.
Er wordt geen vloerverwarming aangebracht in de berging, dit is niet mogelijk.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning.
Uitbreiding berging
1021

Berging geïsoleerd uitvoeren en opdelen in 2 ruimtes

€ 11.395,00

De berging geïsoleerd uitvoeren en opdelen in twee bergingen. Het geheel wordt
geïsoleerd uitgevoerd d.m.v. een geïsoleerde spouwmuur, een geïsoleerde
betonnen systeemvloer en een betonnen dakvloer voorzien van isolatie en
dakbedekking. De scheidingswand tussen de bergingen wordt uitgevoerd in een
lichte scheidingswand. De buitendeur in de achtergevel wordt voorzien van
isolerende beglazing.
Verdere materialen en afwerking conform technische omschrijving. E.e.a.
conform optietekening.
Elektra:
inclusief een extra dubbele wandcontactdoos, een extra plafondlichtpunt met
schakelaar.
Er wordt geen vloerverwarming aangebracht in de berging, dit is niet mogelijk.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning.
Uitbreiding berging
1030

Doorgang naar de berging t.p.v. de uitbouw 2,4 meter

€ 2.920,00

Het aanbrengen van een doorgang van de uitbouw van 2.4 meter naar de
berging, e.e.a. conform de optiektekening. Hierbij wordt een hardhouten
binnendeurkozijn zonder bovenlicht geplaatst. Afwerking conform afwerkstaat in
de verkoopbrochure.
Uitbreiding berging
1031

Doorgang naar de berging t.p.v. de uitbouw 1,2 meter

€ 2.920,00

Het aanbrengen van een doorgang van de uitbouw van 1.2 meter naar de
berging, e.e.a. conform de optiektekening. Hierbij wordt een hardhouten
binnendeurkozijn zonder bovenlicht geplaatst. Afwerking conform afwerkstaat in
de verkoopbrochure.
Uitbreiding berging
1040

Carport voor de berging

Ooster Es te Enschede - - d.d. 17-10-2019

€ 9.460,00
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Het aanbrengen van een carport voor de berging. Er worden twee kolommen
aangebracht op betonpoeren. Het dak bestaat uit een houten balklaag met
daarop plaatmateriaal en dakbedekkking (de balklaag blijft aan de onderzijde in
het zicht). Afmeting ongeveer 3200 x 5000 mm.
Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van het verkrijgen van een
omgevingsvergunning.
Buitenkozijnen
2000

Tuindeuren begane grond

€ 1.725,00

Het standaard raamkozijn in de achtergevel wijzigen in een pui met een stel
openslaande tuindeuren met ernaast aan beide zijden vast glas. Beglazing,
houtsoort en schilderwerk worden uitgevoerd conform overige standaard
buitenkozijnen.
Standaard wordt de rechter deur als loopdeur uitgevoerd (van buiten gezien).
Indien de linker deur als loopdeur uitgevoerd dient te worden, dit s.v.p. aangeven
in de opmerking.
E.e.a. conform optietekening.
Buitenkozijnen
2001

Schuifpui begane grond (achterzijde)

€ 3.110,00

Standaard deurkozijn in de achtergevel wijzigen in een schuifpui, bestaande uit
twee delen. Eén vast deel en één te openen deel. Materialen en afwerking
conform technische omschrijving. De schuifpui is vanaf de binnen- en buitenzijde
afsluitbaar.
De schuifpui schuift van binnenuit gezien van van links naar rechts. Indien
anders gewenst, s.v.p aangeven in de opmerking.
E.e.a. conform optietekening.
Buitenkozijnen
2002

Dubbele schuifdeuren met zijlichten (achtergevel)

€ 6.490,00

Het standaard raamkozijn in de achtergevel wijzigen in een pui met twee
schuifdeuren met ernaast aan beide zijden vast glas. Beglazing, houtsoort en
schilderwerk conform overige standaard buitenkozijnen. De schuifpui is vanaf de
binnen- en buitenzijde afsluitbaar.
E.e.a. conform optietekening.

Dak
3000

Dakraam 2e verdieping

Ooster Es te Enschede - - d.d. 17-10-2019

€ 1.880,00
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Het leveren en aanbrengen van een dakraam, GGL 2050, type SK06, afmeting
114x118 cm (bxh), voorzien van isolerende beglazing in het dakvlak op de
tweede verdieping. Optie inclusief aftimmering en bedieningsstang/koord en
exclusief schilderwerk.
Inclusief het aanbrengen van een elektrische radiator
De positie van het dakraam is niet vrij te bepalen, deze wordt bepaald door de
kapleverancier.
Voor het bepalen van de capaciteit van de radiator wordt uitgegaan van een
minimale temperatuur van 15 ? C.
Indeling woning
4000

Positie keuken en woonkamer omdraaien - bouwnummer 1 t/m 3, 5, 6, 8, 10
t/m 12, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 29 en 30 t/m 21, 23 t/m 30

€ 3.030,00

De positie van de keuken en woonkamer omdraaien, zodat de keuken aan de
voorzijde van de woning wordt gesitueerd en de woonkamer aan de achterzijde
van de woning.
De materialen en afwerking van de woonkamer en keuken blijft gelijk aan de
basis woning. Plaats van de uitrustingen zie optietekening.
Installaties:
inclusief het verplaatsen van alle aansluitpunten in de keuken (incl. afzuigpunten
mechanische ventilatie conform optietekening)
Indeling woning
4010

Positie woonkamer en keuken omdraaien -bouwnummer 4, 9, 13, 20, 21, 25
t/m 28

€ 3.710,00

De positie van de keuken en woonkamer omdraaien, zodat de keuken aan de
voorzijde van de woning wordt gesitueerd en de woonkamer aan de achterzijde
van de woning.
De materialen en afwerking van de woonkamer en keuken blijft gelijk aan de
basis woning. Plaats van de uitrustingen zie optietekening.
Installaties:
inclusief het verplaatsen van alle aansluitpunten in de keuken (incl. afzuigpunten
mechanische ventilatie conform optietekening)
inclusief het plaatsen van 1 extra zonnepaneel op het dak van de woning
Indeling woning
4001

Positie woonkamer en keuken omdraaien -bouwnummer 7, 16, 17, 22

€ 3.710,00

De positie van de keuken en woonkamer omdraaien, zodat de keuken aan de
voorzijde van de woning wordt gesitueerd en de woonkamer aan de achterzijde
van de woning.
De materialen en afwerking van de woonkamer en keuken blijft gelijk aan de
basis woning. Plaats van de uitrustingen zie optietekening.
Installaties:
-inclusief het verplaatsen van alle aansluitpunten in de keuken (incl. afzuigpunten
mechanische ventilatie conform optietekening)
-inclusief het plaatsen van 1 extra zonnepaneel op het dak van de woning

Ooster Es te Enschede - - d.d. 17-10-2019
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Indeling woning
4002

Inloopkast slaapkamer

€ 895,00

Het creëren van een inloopkast in slaapkamer. Het leveren en aanbrengen van
een binnenwand en een standaard binnendeurcombinatie met bovenlicht
voorzien van paneel.
inclusief een plafondlichtpunt op schakelaar en een enkele wandcontactdoos.
Schakelaar en wandcontactdoos worden gecombineerd uitgevoerd.
Indeling woning
4003

Verplaatsen en/ of draaien van een binnendeurcombinatie

€ 75,00

Het verplaatsen en/ of draaien van een binnendeur. Positie en draairichting
conform plattegrondtekening.
Optie is exclusief het wijzigen van elektra punten.
Trappen
5000

Dichte trap naar eerste verdieping

€ 175,00

De standaard open trap van de begane grond naar eerste verdieping uitvoeren
als dichte trap. Trap wordt voorzien van stootborden, alleen fabrieksmatig wit
gegrond.
Trappen
5001

Dichte trap naar tweede verdieping

€ 175,00

De standaard open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping
uitvoeren als dichte trap. Trap wordt voorzien van stootborden, alleen
fabrieksmatig wit gegrond.
Trappen
5010

Dubbele antislipstrippen (doorlopend)

€ 290,00

De traptreden van de standaard vuren trap voorzien van twee zwarte
antislipstrippen.
Deze keuze kan voor meerdere trappen in de woning gemaakt worden. Optieprijs
is per trap. Geef bij opmerkingen aan om welke trap(pen) het gaat (bijv. begane
grond-eerste verdieping, eerste verdieping-tweede-verdieping).
Trappen
5011

Dubbele antislipstrippen (niet doorlopend)

€ 290,00

De traptreden van de standaard vuren trap voorzien van twee zwarte
antislipstrippen.
Deze keuze kan voor meerdere trappen in de woning gemaakt worden. Optieprijs
is per trap. Geef bij opmerkingen aan om welke trap(pen) het gaat (bijv. begane
grond-eerste verdieping, eerste verdieping-tweede-verdieping).
Trappen

Ooster Es te Enschede - - d.d. 17-10-2019
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5012

Enkele antislipstrippen (doorlopend)

€ 230,00

De traptreden van de standaard vuren trap voorzien van een enkele zwarte
antislipstrip.
Deze keuze kan voor meerdere trappen in de woning gemaakt worden. Optieprijs
is per trap. Geef bij opmerkingen aan om welke trap(pen) het gaat (bijv. begane
grond-eerste verdieping, eerste verdieping-tweede-verdieping).
Trappen
5013

Enkele antislipstrippen (niet doorlopend)

€ 230,00

De traptreden van de standaard vuren trap voorzien van een enkele zwarte
antislipstrip.
Deze keuze kan voor meerdere trappen in de woning gemaakt worden. Optieprijs
is per trap. Geef bij opmerkingen aan om welke trap(pen) het gaat (bijv. begane
grond-eerste verdieping, eerste verdieping-tweede-verdieping).
Elektrische installatie
6000

Standaard meterkast

€ 0,00

De meterkast in uw woning is in de basis voorzien van 10 eindgroepen verdeeld
over 3 aardlekschakelaars.
Wanneer u een optie kiest waarvoor een aparte eindgroep nodig is, dan is dat
mogelijk tot 2 extra eindgroepen, bij meer dan 2 extra eindgroepen dient de
meterkast uitgebreid te worden met een extra aardlekschakelaar (optie 6070).
Op 1 extra aardlekschakelaar kunnen 4 eindgroepen worden aangesloten.
Let op: uitbreiding in de meterkast kan tot gevolg hebben dat de standaard
elektriciteitsaansluiting van 3 x 25 Ampère onvoldoende is. De installateur
adviseert dan een hogere aansluiting, bijvoorbeeld 3 x 35 Ampère. Zie optie
6071.
Elektrische installatie
6001

Verplaatsen schakelaar, wandcontactdoos, loze leiding, CAI en/of tel

€ 90,00

Verplaatsen van een standaard schakelaar, wandcontactdoos, loze leiding, CAI
en/of telefonieaansluitpunt in de wand. Hoogte schakelmateriaal conform
standaard.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6002

Extra enkele wandcontactdoos

€ 170,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6003

Extra dubbele wandcontactdoos

€ 170,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
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Elektrische installatie
6004

Wijzigen wandcontactdoos

€ 70,00

Een standaard enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele
wandcontactdoos.
Op tekening of in opmerking aangeven om welke wandcontactdoos het gaat.
Elektrische installatie
6005

Eerste rechter wandcontactdoos schakelbaar uivoeren

€ 225,00

Leveren en aanbrengen van een extra schakelaar om een rechterhelft van een
dubbele wandcontactdoos te kunnen schakelen (incl. het aanpassen van een
rechterhelft van een dubbele wandcontactdoos).
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6006

Volgende rechterhelft van dubbele wandcontactdoos schakelbaar
uitvoeren.

€ 85,00

Elke daaropvolgende rechterhelft van een dubbele wandcontactdoos
schakelbaar uitvoeren binnen dezelfde ruimte.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 6005.
Positie aangeven op tekening of in opmerking
Elektrische installatie
6010

Wandcontactdoos buiten - enkel

€ 280,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, spatwaterdicht aan de
buitengevel, niet schakelbaar. Hoogte ca. 350 mm boven de afgewerkte vloer.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6011

Wandcontactdoos buiten-dubbel

€ 280,00

Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos, spatwaterdicht aan de
buitengevel, niet schakelbaar. Hoogte ca. 350 mm boven de afgewerkte vloer.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6012

Buitenlichtpunt op extra schakelaar

€ 190,00

Het aanbrengen van een buitenlichtpunt met schakelaar binnen nabij lichtpunt.
Prijs is exclusief armatuur.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6013

Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar
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Het aanbrengen van een buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6014

Grondkabel 5-aderig, 10 meter

€ 540,00

Grondkabel op rol circa 10 meter ter plaatse van de achtergevel. De grondkabel
wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6015

Aansluitpunt t.b.v. zonwering

€ 190,00

Bedraad aansluitpunt ten behoeve van zonwering op de buitengevel. Dit betreft
een aansluitpunt zonder schakelaar.
Positie en hoogte aangeven op tekening en/ of in onderstaande opmerking.
Elektrische installatie
6020

Plafondlichtpunt verplaatsen

€ 125,00

Het verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6021

Extra plafondlichtpunt op extra schakelaar

€ 190,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt met schakelaar op de door de
koper aangegeven plaats.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6022

Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar

€ 155,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijkgeschakeld met een ander
plafondlichtpunt.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6023

Extra wandlichtpunt op extra schakelaar in de binnenwand

€ 190,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt op schakelaar.
Standaard hoogte ca. 180 cm.
Positie en of afwijkende hoogte weergeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6024

Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar in de binnenwand
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Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt gelijkgeschakeld met een ander
wandlichtpunt.
Standaard hoogte ca. 180 cm.
Positie en/of afwijkende hoogte weergeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6027

Voorbereiding inbouwspot met schakelaar

€ 510,00

Het aanbrengen van een voorbereiding t.b.v. een inbouwspot met schakelaar.
Positie aangeven op tekening of in opmerking (positie onder voorbehoud
goedkeuring installateur).
Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. 1 spot. De spot wordt door de koper zelf
aangebracht.
De werkzaamheden bestaan uit:
-plaatsen van extra schakelaar t.b.v. verlichting
-aanbrengen van 1 Kaiser inbouwdoos t.b.v. spot
in het hart van de deksel die op de Kaiserdoos zit zullen we een schroef
plaatsen, zodat de bewoner deze later weer kan terugvinden
-1x betonboring 135 mm t.b.v. inbouwdoos
Elektrische installatie
6028

Voorbereiding extra inbouwspot op bestaande schakelaar

€ 465,00

Het aanbrengen van een voorbereiding t.b.v. een extra inbouwspot op bestaande
schakelaar.
Positie aangeven op tekening of in opmerking (positie onder voorbehoud
goedkeuring installateur).
Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. extra spot. De spot wordt door de koper
zelf aangebracht.
De werkzaamheden bestaan uit:
-vanaf de vorige spot wordt een loze leiding aangebracht naar de volgende spot
-aanbrengen van 1 extra Kaiser inbouwdoos t.b.v. spot
in het hart van de deksel die op de Kaiserdoos zit zullen we een schroef
plaatsen, zodat de bewoner deze later weer kan terugvinden
-1x betonboring 135 mm t.b.v. inbouwdoos
Elektrische installatie
6029

Schakelaar wijzigen naar LED-/halogeendimmer

€ 250,00

Het wijzigen van een enkelpolige schakelaar naar een LED-halogeen dimmer.
Schakelaar aan te geven op tekening.
Elektrische installatie
6030

Wijzigen schakelaar in wisselschakelaar

€ 180,00

Het wijzigen van een bestaande enkelpolige schakelaar in een wisselschakelaar.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie

Ooster Es te Enschede - - d.d. 17-10-2019

11 / 17

Bouwcombinatie Nijhuis Hegeman VOF

6041

Extra loze leiding

€ 155,00

Het aanbrengen van een loze leiding (ø 16 mm) vanuit de meterkast naar een
door u aan te geven positie. Hoogte boven de afgewerkte vloer conform
standaard loze leidingen.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6043

Extra wandcontactdoos op aparte groep

€ 240,00

Extra wandcontactdoos aanbrengen op een aparte groep.
Let op!
-het kan zijn dat er door het plaatsen van een extra wandcontactdoos op een
aparte groep, de meterkast moet worden uitgebreid volgens optie 6070
-een extra aansluiting op een aparte groep kan tot gevolg hebben dat de
standaard aansluiting van 3 x 25 Ampère onvoldoende is. De installateur
adviseert dan een hogere aansluiting, bijvoorbeeld 3 x 35 Ampère. Zie optie
6071.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6044

Loze leiding afmonteren t.b.v. CAI

€ 160,00

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding t.b.v. CAI.
In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold afgeleverd. Op
tekening aangeven welke loze leiding het betreft.
Bij meerdere aansluitingen is een versterker aan te bevelen, deze valt buiten
deze optie.
Positie door u aan te geven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6045

Loze leiding afmonteren t.b.v. telefoon

€ 205,00

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding t.b.v. een telefoonaansluitpunt.
In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold afgeleverd. Op
tekening aangeven welke loze leiding het betreft.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6046

Loze leiding afmonteren t.b.v. UTP CAT 6

€ 205,00

Het bedraden en afmonteren van een standaard loze leiding met een UTP Cat 6
aansluiting.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
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6047

Loze leiding van A naar B

€ 155,00

Het aanbrengen van een loze leiding van punt A naar punt B in dezelfde ruimte.
Positie aangeven op tekening.
Elektrische installatie
6048

Extra bedrade leiding t.b.v. CAI

€ 290,00

Het aanbrengen van een extra bedrade en afgemonteerde CAI aansluiting.
In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold afgeleverd.
Bij meerdere aansluitingen is een versterker aan te bevelen, deze valt buiten
deze optie.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6049

Extra bedrade leiding t.b.v. UTP CAT 6

€ 335,00

Het aanbrengen van een bedrade en afgemonteerde UTP Cat 6 aansluiting in de
woning.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Elektrische installatie
6050

Versterker voor CAI-signaal

€ 320,00

Versterker voor CAI-signaal bij meerder bedrade cai-aansluitingen (max. 6 stuks)
t.b.v. kabelabonnement. Incl. montage, aansluiting van de aanwezige COAXbedrading en dubbele wandcontactdoos in de meterkast.
Elektrische installatie
6060

Aansluiting t.b.v. een auto laadpunt inclusief laadpaal

n.t.b.

Bedrade aansluiting nabij de parkeerplaats tot in de meterkast inclusief laadpaal
t.b.v. een elektrische auto.
Prijs op aanvraag.
Elektrische installatie
6070

Meterkast aanpassen

€ 390,00

Het aanpassen van de meterkast indien er in de woning 13 groepen of meer
groepen worden aangebracht, middels het plaatsen van een extra
aardlekschakelaar.
Let op: uitbreiding in de meterkast kan tot gevolg hebben dat de standaard
aansluiting van 3 x 25 Ampère onvoldoende is. De installateur adviseert dan een
hogere aansluiting, bijvoorbeeld 3 x 35 Ampère. Zie optie 6071.
Elektrische installatie
6071

Aansluiting meterkast verzwaren van 3x25A naar 3x35A
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Het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting van 3x25A naar 3x35A.
De meerprijs betreft alleen het wijzigen van de aansluiting.
Let op: het verzwaren van de aansluiting kan tot hogere vastrechtkosten leiden
bij de netbeheerder.
Loodgieterswerk
7001

Buitenkraan op de achtergevel

€ 570,00

Het leveren en monteren van een buitenkraan op de achtergevel van de begane
grond. Inclusief stop- en aftapkraan in de meterkast. Afstand tot meterkast
maximaal 12 meter.
Positie aangeven op tekening of in opmerking.
Loodgieterswerk
7003

Schrobput onder buitenkraan achtergevel

€ 520,00

Het aanbrengen van een schrobput onder de buitenkraan (kunststof schrobput
met rvs-rooster), inclusief de extra benodigde leidingen.
Loodgieterswerk
7050

Vermogen warmtepomp verhogen

€ 970,00

Advies om het vermogen van de warmtepomp te verhogen bij optie uitbouw
vrijstaande woning of bij helft van 2 onder 1-kap. Dit levert voordeel op ten
aanzien van het elektraverbruik.
Loodgieterswerk
7100

Extra boiler plaatsen -bouwnummer 1 t/m 3, 5, 6, 8, 10 t/m 12, 14, 15, 18 en
19

€ 1.340,00

Er wordt een extra boiler van 300 liter geplaatst op de 2e verdieping.
Inclusief het plaatsen van 1 extra zonnepaneel op het dak van de woning.
Let op!
Wordt ervoor gekozen een bad te plaatsen dan is het plaatsen van de extra
boiler noodzakelijk.

Loodgieterswerk
7101

Extra boiler plaatsen -bouwnummer 4, 7, 9, 13, 16, 17 en 22

€ 2.020,00

Er wordt een extra boiler van 300 liter geplaatst op de 2e verdieping.
Inclusief het plaatsen van 2 extra zonnepanelen op het dak van de woning
Let op!
Wordt ervoor gekozen een bad te plaatsen dan is het plaatsen van de extra
boiler noodzakelijk.
Loodgieterswerk
7102

Extra boiler plaatsen -bouwnummer 20, 21, 23 t/m 30
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Er wordt een extra boiler van 300 liter geplaatst op de 2e verdieping.
Inclusief het plaatsen van 3 extra zonnepanelen op het dak van de woning
Let op!
Wordt ervoor gekozen een bad te plaatsen dan is het plaatsen van de extra
boiler noodzakelijk.
Sanitair
8001

Uitvoering sanitair conform verkoopbrochure

€ 0,00

Uitvoering sanitair toilet begane grond en badkamer 1e verdieping volgens
verkoopbrochure.
Sanitair
8002

Toilet casco

€ -725,00

Toiletruimte kaal opleveren. Het spuitwerk op wanden en wand- en
vloertegelwerk komen te vervallen. De dekvloer, het plafondspuitwerk en de
kunststenen onderdorpel worden wel aangebracht.
Elektra:
De aansluitpunten t.b.v. elektra worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.
Standaard conform verkoopbrochure
Installaties:
Standaard sanitair komt te vervallen. Aansluitpunten ten behoeve van riolering
en koudwater worden afgedopt op de standaard plaats. Het afzuigpunt ten
behoeve van de mechanische ventilatie wordt afgemonteerd op de standaard
plaats. Standaard conform verkoopbrochure.
Opmerking: Op dit alternatief is het gestelde onder Limitering garantie van
toepassing.
Sanitair
8003

Badkamer casco

€ -2.690,00

Badkamer casco opleveren.
Het spuitwerk op de wanden, de dekvloer, de kunststenen onderdorpel en wanden vloertegelwerk komen te vervallen. Leidingen op de vloer blijven in het zicht
en worden niet afgedekt. De vloerverwarming en het plafondspuitwerk worden
wel aangebracht.
Elektra:
De aansluitpunten t.b.v. elektra worden op de standaard plaatsen afgemonteerd.
Standaard conform verkoopbrochure.
Installaties:
Standaard sanitair en elektrische radiator komen te vervallen. Aansluitpunten ten
behoeve van riolering en koud- en warmwater worden afgedopt op de standaard
plaats. Het afzuigpunt ten behoeve van de ventilatie wordt afgemonteerd op de
standaard plaats. Standaard conform verkoopbrochure.
Opmerking: Op dit alternatief is het gestelde onder Limitering garantie van
toepassing.
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ALGEMEEN:
Indien het toilet en/of de badkamer casco opgeleverd wordt, gelden de
onderstaande opmerkingen:
Wanneer er na oplevering van de woning en/of na keuring van de waterleiding,
werkzaamheden worden verricht aan de loodgietersinstallatie, zoals het plaatsen
van sanitair, het verplaatsen van leidingen of het uitbreiden van de installatie,
dient de koper (op eigen kosten) een herkeuring van de waterinstallatie aan te
vragen. Indien er afgedopte leidingen in een woning zijn aangebracht, gaan wij
er van uit dat men, binnen 2 weken, door een erkend installateur de leidingen
laat afmonteren. Wij staan niet in voor eventuele uitbreidingen op de installatie.
Wanneer de bewoners in de garantieperiode zelf werkzaamheden verrichten aan
de cv-installatie, zoals het aanbrengen van andere radiatoren, vloerverwarming
of het uitbreiden van de installatie, kunnen we niet meer garant staan voor een
goede werking van de cv-installatie. Dit houdt in dat de garantie op de
desbetreffende installatie geheel komt te vervallen. Het toch inschakelen van de
servicedienst (van aannemer/installateur) in verband met een slechte werking
van de installatie, welke gevolg is van bovenstaande werkzaamheden, zal
volledig in rekening worden gebracht.
LIMITERING GARANTIE
*Bouwbesluit
Door het vervallen van wand- en vloerafwerking in de badkamer en toiletruimte,
wordt niet voldaan aan de waterdichtheidseisen zoals gesteld in het artikel 3.28
van het Bouwbesluit. De verkrijger dient er zelf voor zorg te dragen dat zo
spoedig mogelijk na oplevering van de woning, hier alsnog aan wordt voldaan.
De tekst van het genoemde artikel is op te vragen bij de ondernemer.
*Geluid
De inrichting van een leidingaanleg in de badkamer, toilet en/of keuken dient
zodanig te geschieden dat geen geluidsoverlast ontstaat ten opzichte van
naastgelegen woningen. Een en ander is vermeld in artikel 3.6 t/m 3.8 van het
Bouwbesluit. De tekst van dit artikel is op te vragen bij de ondernemer.
*Nieuw Inspectie Beleid Nutsbedrijven
Indien door de verkrijger werkzaamheden aan de water- en electrische
installaties worden verricht, moeten deze voldoen aan de voorwaarden van de
nutsbedrijven. De werkzaamheden moeten door de nutsbedrijven worden
gekeurd, tenzij ze worden verricht door een zogenoemde waarborg installateur.
De mogelijkheid bestaat dat de nutsbedrijven (met name het waterleidingbedrijf)
bepaalde voorwaarden stellen aan voorneomde werkzaamheden en/of extra
controle- c.q. keuringskosten in rekening brengen. De verkrijger dient een en
ander zelf met bovengenoemde bedrijven af te stemmen en is hiervoor zelf
verantwoordelijk. Eventuele extra kosten komen voor rekening van de verkrijger.
*Limitering garantie en vrijwaring
Ten aanzien van werkzaamheden, materialen en constructies die niet onder de
verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht/toegepast, alsmede
gebreken en/of schaden die daarvan (in)direct het gevolg zijn, vrijwaart de
verkrijger de ondernemer voor mogelijke aanspraken van derden, zijn de
artikelen 18 en 19 van de Algemene Voorwaarden bij de
koop-/aannemingsovereenkomst niet van toepassing en wordt geen SWKgarantie verstrekt.
Sanitair
8004

Sanitair
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Sanitair conform showroomrapport / orderbevestiging BMN Nijverdal,
offertenr…...., d.d. ………..
Sanitair
8005

Tegelwerk

n.t.b.

Tegelwerk conform showroomrapport / orderbevestiging BMN Nijverdal,
offertenr…….., d.d. ……….
Keuken
8501

Leidingwerk keuken standaard uitvoeren

€ 0,00

De standaard aansluitpunten worden aangebracht conform verkooptekening.
Aanpassen leidingwerk keuken is mogelijk conform de procedure in de
kopersinformatie
Keuken
8502

Aanpassen leidingwerk keuken-bouwnummer

n.t.b.

Het aanpassingen van de standaard keukeninstallatie conform de aangeleverde
keukentekening van de firma ...... d.d. .............
Binnendeurcombinaties
9000

Mijndeur.nl-bouwnummer...

n.t.b.

Het wijzigen van de standaard binnendeurcombinaties conform bestelling
Mijndeur.nl d.d. .....
Overig
9510

Vervallen spuitwerk plafond begane grond

€ -375,00

Vervallen van het spuitwerk op het plafond van de begane grond inclusief het
spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte van de begane
grond. De voorbereidende werkzaamheden worden wel uitgevoerd.
Overig
9520

Vervallen spuitwerk gehele woning

€ -700,00

Vervallen van het spuitwerk op het plafond in de gehele woning en boven het
tegelwerk op de wanden in de toiletruimte(s).
De voorbereidende werkzaamheden worden wel uitgevoerd.

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
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Optie:1040
Carport

Optie:1040
Carport

wcd verplaatst

5450

2740

11020

1310

900

3100

Optie: 1001
Uitbouw 1,2m

3480

Optie: 1031
Tussendeur i.c.m.
uitbouw 1,2m

extra wcd

5400

Optie: 1020
Geïsoleerde berging

Optie:1040
Carport

4410

2610

5450
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V-801

wcd verplaatst

extra wcd

Optie:1030
Tussendeur i.c.m.
uitbouw 2,4m

Optie: 1003+1013
Uitbouw 2,4m

4680

z

5890

Berging

5450

3100

900

AF

m.k.

toilet

2740
TOE

12220

1310
v.v.v.
hal

RM

TOE

2610

TOE

woonkamer/keuken
TOE

AF

4410

AF

Optie: 4000+4010
Keuken en woonkamer omdraaien
5450
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V-802

2610

Optie: 2000
Dubbele tuindeuren

y

Berging-1
y

Optie: 2000
Dubbele tuindeuren

z

2750

Optie: 1021
Berging-2
z

5450

2740

9820

1310

900

2280

3100

4410

2610

5450
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V-803

Optie:2002
Schuifdeuren

5890

Extra Optie: 2001
Schuifdeuren uit één deel

Optie: 2002
Schuifdeuren

5450

2740

9820

1310

900

2280

3100

4410

2610
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V-804

Optie: 7100+7101+7102
Grotere boiler
(indicatie, plaats in overleg)

3050
slaapkamer

3370

1500 + vl

r

overloop

2240

3600

Optie:4002
Inloopkast
Extra
lichtpunt

r

1750

zolder

6440

3340

badkamer

1640

2270

4010

4610

2800

slaapkamer

2900

5450

1500 + vl

slaapkamer

2450

Verdieping 1

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 05

Verdieping 2

15-10-2019

V-805

Optie: 1040
Carport

Optie: 1031
Tussemdeur i.c.m.
uitbouw 1,2m

extra wcd

Optie: 1020
Geïsoleerde berging

Optie: 1002
Uitbouw 1,2m

wcd verplaatst

Optie: 1040
Carport

Optie:1040
Carport

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 06

15-10-2019

V-806

wcd verplaatst

extra wcd

Optie: 1030
Tussendeur i.c.m.
uitbouw 2,4m

5300

z

5890

Optie: 1004
Uitbouw 2,4m

2740
TOE

12820

1310

900

5450

3100

TOE

TOE

2610

TOE

4410

AF

Optie: 4001
AF
Keuken
en woonkamer omgedraaid

5450
2760

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 07

15-10-2019

V-807

2610

Optie: 2000
Dubbele tuindeuren

Optie: 2000
Dubbele tuindeuren

y

Berging-1

loopdeur

y

z

5450

z

3100

2740

9820

1310

900

2280

2750

Optie: 1021
Berging-2

4410

2610

5450

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 08

15-10-2019

V-808

Optie: 2002
Schuifdeuren

5890

Extra Optie: 2001
Schuifdeuren uit één deel
Optie: 2002
Schuifdeuren

5450

2740

10420

1310

900

2880

3100

4410

2610

5450
2770

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 09

15-10-2019

V-809

3050

slaapkamer

overloop

2240

3600

Optie:4002
Inloopkast

Extra
lichtpunt

r

10420

r

4010
slaapkamer

2900

1500 +vl

4610

1750

zolder

1500 +vl

3370

3340

badkamer

1640

2270

Optie: 7101
Grotere boiler
(indicatie, plaats in overleg)

slaapkamer

2450

Verdieping 1

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 10

3640

Verdieping 2

15-10-2019

V-810

Optie: 1040
Carport

Optie: 1040
Carport

Optie: 1020
Geïsoleerde berging

extra wcd

wcd verplaatst

5460

Optie: 1001
Uitbouw 1,2m

3480

3100

1310

11420

2740

900

5450

Optie 1031
Tussendeur i.c.m.
uitbouw 1,2m

Optie:1040
Carport

4410

2610

5450

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 11

15-10-2019

V-811

5890

Optie: 1030
Tussendeur i.c.m.
uitbouw 2,4m

4680

z

extra wcd

wcd verplaatst

Optie: 1003+1013
Uitbouw 2,4m

2740

900

5450

1310

12620

TOE

3100

TOE

2610

TOE

TOE

Optie: 4000+4010
Keuken en woonkamer omdraaien
AF

4410

AF

5450

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 12

15-10-2019

V-812

y

2610

Optie: 2000
Dubbele tuindeuren

Berging-1
y

z

z

10220

2740

900

5450
Optie: 2000
Dubbele tuindeuren

2750

Optie: 1021
Berging-2

loopdeur

2280

3100

1310

4410

2610

5450

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 13

15-10-2019

V-813

Optie: 2002
schuifdeuren

5890

Extra Optie: 2001
Schuifdeuren uit één deel

Optie: 2002
Schuifdeuren

5450

10220

2740

900

2280

3100

1310

4410

2610

5450

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 14

15-10-2019

V-814

3050

3340

3370

3600

4010

4610
slaapkamer

2450

10420

1750

zolder

1500 +vl

overloop

1500 +vl

Extra
lichtpunt

r

2240

1640

r

Optie: 7100+7101
+7102
Grotere boiler
(indicatie, plaats
in overleg)

badkamer

slaapkamer

Optie:4002
Inloopkast

2270

slaapkamer

2900
3640

Verdieping 1

30 Woningen Laares te Enschede, Optieblad 15

Verdieping 2

15-10-2019

V-815

