HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V.
Leewerf 60
2678 KD DE LIER
NEDERLAND

T +31(174) 624796
E info@thuisinbouwen.nl
I www.thuisinbouwen.nl

RETOURADRES: LEEWERF 60 DE LIER

KvK nr: 54051835

BPD bv, regio Zuid-West
Poortweg 2
2612 PA DELFT

BTW nr: NL851135389B01
Bank: NL86RABO0162497563
G-rekening: NL34RABO0991357582
BIC: RABONL2U

Projectnr:
Project:
Onze referentie:

U19514
13 woningen Parkeiland te Zoetermeer
Ruwbouw Opties Bwnr. 34

Behandeld door:
E-mail adres:

a.schep@thuisinbouwen.nl

Datum:

1 december 2020

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u ter goedkeuring ons overzicht Ruwbouw Opties Bwnr. 34. Bij uw goedkeuring ontvangen wij
graag per omgaande een getekend exemplaar retour. Bij geen goedkeuring graag ook even uw reactie.
Zodra wij een exemplaar getekend retour hebben ontvangen zullen wij de benodigde onderdelen inkopen en de
werkzaamheden inplannen. Indien er vertraging ontstaat in onze bouwplanning ten gevolge van deze
werkzaamheden of bijvoorbeeld vanwege het uitblijven van uw schriftelijke goedkeuring is deze vertraging ons niet
aan te rekenen.
Met vriendelijke groet,
HMU & Olsthoorn Bouw & Ontwikkeling B.V.
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Code

Aantal

Eenheid

Omschrijving

Prijzen incl. BTW

**RUWBOUW OPTIES TYPE V1**
22.07

1,00

post

*OPTIE V1_6: UITBOUW ACHTERZIJDE VOLLEDIG CA. 2,4
METER*
Uitbouw woonkamer met tuinkamer afmeting circa 10300x2400mm
inclusief:
- gefundeerde begane grond vloer voorzien van dekvloer;
- verdiepingsvloer met geïsoleerde platdakplaten voorzien van
bitumineuze dakbedekking;
- gevels en constructieve wanden als standaard spouwmuur;
- aanpassing standaard spouwmuren;
- gevelkozijn wordt naar nieuwe achtergevel verplaatst;
- geschilderd hardhouten raamkozijn voorzien van standaard
beslag en vensterbank;
- afwerkingen gelijk aan standaard afwerkingen woning;
- uitbreiding verwarmingsinstallaties;
- uitbreiding elektrische installaties.
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

€ 36.600,00

22.10

2,00

post

*OPTIE V1-8: DAKKAPEL ZIJGEVEL*
Houten dakkapel inclusief:
- voorzieningen constructief houten dak;
- houten boeidelen en daklijsten;
- zinken zijwangen;
- geschilderd hardhouten raamkozijn voorzien van standaard
beslag en vensterbank;
- overige standaard afwerkingen en schilderwerken.
- linker zijgevel
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.

€ 22.800,00

TOTAALBEDRAG

€ 59.400,00

VOOR AKKOORD:
Samen hebben we deze afspraken gemaakt, wilt u deze offerte controleren? Meer- of minderwerk wat niet in deze
offerte is vermeld, wordt niet uitgevoerd.
Deze offerte is exclusief van toepassing op onze onderling gesloten overeenkomst. Anderen kunnen hieraan geen
rechten ontlenen of aanspraak op doen.
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