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Opdrachtbevestiging 1. Externe opbouw

Datum 30-9-2019
Project Zutphen 25 won. Leesten Oost fase 3.3
Bouwnummer 2^1 kap 25

Klantgegevens
 

Bijgaand treft u de totaalbevestiging aan van de door u in opdracht gegeven opties externe opbouw.

Wij verzoeken u deze te controleren en ons te berichten binnen 5 werkdagen na bovengenoemde datum over eventuele
onjuistheden. Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat één en ander correct is weergegeven.

Met de vastlegging in de totaalbevestiging vervalt alle voorafgaande correspondentie en/of mondelinge toezeggingen of
bevestigingen.

U dient deze bevestiging dan ook goed te controleren zodat dit de juiste weergave is van alle gemaakte afspraken en
wensen. 

 Segment
Externe Opbouw - klik hier

1.2.12.50 Uitbouw achterzijde 1,20m1 - halfvrijstaande + 2^1 kap woningen 1x € 13.800,00

Uitbreiding volgens de optietekening met 1200 mm.
Uitvoering en afwerkingsniveau uitbouw conform omschrijving woonkamer in de
verkoopbrochure.
Inclusief het aanpassen van de verwarmings- en elektrische installaties

Prijs is inclusief architect- en constructeurskosten en eventueel leges.

Externe Opbouw - klik hier

1.2.62.40 Dakraam ca. 1140x1180 mm (Voorzijde) 1x € 1.650,00

Dakraam met afmetingen ca. 1140 x 1180 mm, standaard wit.
Inclusief afwerking aan de binnenzijde (dagkant) van het dakraam met materiaal
conform onderzijde dakplaat.
Plaats nader te bepalen. Deze kan beperkt worden door de positie van eventueel
aanwezige PV panelen en of de technische uitwerking dakconstructie en of de
pannenmaat.

Let op: door het plaatsen van een dakraam voldoet de ruimte nog niet
automatisch aan alle eisen van het bouwbesluit welke gesteld worden aan een
verblijfsruimte(slaapkamer) op het gebied van lichttoetreding, ventilatie,
verwarming en elektra.

Externe Opbouw - klik hier

1.3.30.20 Vorstbestendige buitenkraan aan de achtergevel 1x € 470,00
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Het leveren en aansluiten van een vorstbestendige buitenkraan aan de
achtergevel, aangebracht op een hoogte van ± 60cm +

N.b. dit betreft slechts een tappunt en is niet geschikt voor een vaste aansluiting
zoals bijvoorbeeld benodigd voor een beregeningsinstallatie. 

Externe Opbouw - klik hier

1.4.25.10 Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten 1x € 190,00

Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos
(opbouw) buiten tegen de gevel.
Positie door u op te geven

Totaal incl. BTW
 

€ 16.110,00

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 5 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen. 
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