
A WONINGAANPASSINGEN

2 Garage/Berging/Carport

A2-120 Verplaatsen bergingsdeur houten berging

De bergingsdeur in de houten berging wordt verplaatst naar een lange zijde van de 
berging, inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar en het wandlichtpunt aan 
de binnenkant (opbouw) van de berging.

BENG:  0,0 kWh

€ 515,00
Vast

A2-130 Wijzigen draairichting bergingsdeur houten berging

De draairichting van de bergingsdeur wordt gewijzigd, inclusief het verplaatsen van 
de lichtschakelaar en het wandlichtpunt aan de binnenkant (opbouw) van de 
berging.

BENG:  0,0 kWh

NB
De bergingsdeur draait altijd naar buiten.

€ 575,00
Vast

3 Gevelwijzigingen

A3-000 Draaikiepraam in keukenruimte

In de keukenruimte wordt de deurkozijn aangepast naar een  raamkozijn met een 
draai-/kiepraam. De afmeting blijft gelijk aan de afmeting van de deurkozijn. 
De stijlen van het raamkozijn worden minder breed dan zoals nu aangegeven voor 
de deurkozijn en de draai-kiepraam is niet vanaf de buitenzijde te bedienen.

BENG:  0,0 kWh

€ 547,00
Vast

A3-360 Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren

De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de 
passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.

Betreft kozijn met openslaande deuren aan trapzijde.

BENG:  0,0 kWh

€ 137,00
Vast
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A WONINGAANPASSINGEN

A3-361 Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren

De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de 
passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.

Betreft kozijn met openslaande deuren aan niet-trapzijde.

BENG:  0,0 kWh

€ 137,00
Vast

A3-362 Wijzigen positie actieve deur (loopdeur) openslaande deuren

De actieve deur (loopdeur) van de openslaande deuren wordt omgewisseld met de 
passieve deur ('vaste' deur) van de openslaande deuren.

Betreft kozijn met openslaande deuren en zijlichten.

BENG:  0,0 kWh

€ 137,00
Vast

A3-700 Matglas in badkamerraam 

Het plaatsen van ondoorzichtig, lichtdoorlatend matglas in het raam van de 
badkamer, in plaats van het standaard blank glas, in hetzelfde gevelkozijn.

BENG:  0,0 kWh

€ 524,00
Vast

5 Energieopties

A5-200 Vergroten capaciteit voorraadvat boiler

De capaciteit van de standaard boiler wordt aangepast van 150 liter naar 240 liter.
Vanwege de voorschriften qua onderhoud dan wel eventuele vervanging van de 
voorraadboiler wordt de deurkozijn aangepast naar een verdiepingshoge 
deurkozijn waarin boven de deur een spiegelstuk geplaatst wordt.

BENG:  0,0 kWh

€ 2.496,00
Vast
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OPDRACHTFORMULIER 
WoningaanpassingenWoningaanpassingenWoningaanpassingenWoningaanpassingen    

 

Werknummer:Werknummer:Werknummer:Werknummer:    3059    

Project:Project:Project:Project:    19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest 

BouwnummerBouwnummerBouwnummerBouwnummer::::    00004444 

    
 

Prijzen inclusief 21% BTW 10-06-2022 blad 1 van 2 

 

Hierbij geeft u opdracht tot het uitvoeren van de navolgende punten van de kopersopties 
‘Woningaanpassingen, gevelwijzigingen en dakramen’.  
Betaling zal geschieden volgens de algemene betalingsvoorwaarden klantkeuzes. 
 

 

Naam : ................................................................................................................... 

Adres : ................................................................................................................... 

Postcode : ................................................................................................................... 

Plaats : ................................................................................................................... 

Telefoonnummer(s) : ................................................................................................................... 

E-mail(s) : ................................................................................................................... 

 

 

Totaalprijs : ..................................................... Vermeld hier het totaalbedrag 
van de door u gekozen opties 
(de som van pagina 2) 

Optelling BENG : ..................................................... Vermeld hier het getal van de 
door u gekozen opties (de som 
van pagina 2) 

In het kader van BENG, mag het totaal van de in opdracht gegeven klantkeuzes In het kader van BENG, mag het totaal van de in opdracht gegeven klantkeuzes In het kader van BENG, mag het totaal van de in opdracht gegeven klantkeuzes In het kader van BENG, mag het totaal van de in opdracht gegeven klantkeuzes voor de woningvoor de woningvoor de woningvoor de woning    

niet boven niet boven niet boven niet boven 0,10,10,10,1    uitkomenuitkomenuitkomenuitkomen    

 
 

Datum : ..................................................... 

 

 

 

Handtekening voor akkoord : ..................................................... 

 
Graag het ondertekende exemplaar meegeven aan de makelaar of meesturen in een bericht op 
mijnthuis.duravermeer.nl  
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WoningaanpassingenWoningaanpassingenWoningaanpassingenWoningaanpassingen    

 

Werknummer:Werknummer:Werknummer:Werknummer:    3059    

Project:Project:Project:Project:    19 woningen Rhijnhoeve fase 2 | Oegstgeest 

BouwnummerBouwnummerBouwnummerBouwnummer::::    00004444 

    
 

Prijzen inclusief 21% BTW 10-06-2022 blad 2 van 2 

 

 
Plaats een kruis in het hokje als u de wijziging kiest. Verdere omschrijving van de optie vindt u in de 
projectkeuzelijst.  
 
 

CodeCodeCodeCode  OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving BENGBENGBENGBENG    
Getal Getal Getal Getal 
BENGBENGBENGBENG    

    PrijsPrijsPrijsPrijs 
Kosten Kosten Kosten Kosten 
opdrachtopdrachtopdrachtopdracht 

A2-120 □  
Verplaatsen bergingsdeur houten 
berging 

0,0 

 
………... 
 

€ 515,00 

 
………………………... 
 

A2-130 □  
Wijzigen draairichting bergingsdeur 
houten berging 

0,0 

 
………... 
 

€ 575,00 

 
………………………... 
 

A3-000 □  Draaikiepraam in keukenruimte 0,0 

 
………... 
 

€ 547,00 

 
………………………... 
 

A3-360 □  
Wijzigen positie actieve deur 
(loopdeur) openslaande deuren 

0,0 

 
………... 

 

€ 137,00 

 
………………………... 
 

A3-361 □  
Wijzigen positie actieve deur 
(loopdeur) openslaande deuren 

0,0 

 
………... 
 

€ 137,00 

 
………………………... 
 

A3-362 □  
Wijzigen positie actieve deur 
(loopdeur) openslaande deuren 

0,0 

 
………... 
 

€ 137,00 

 
………………………... 
 

A3-700 □  Matglas in badkamerraam 0,0 

 
………... 
 

€ 524,00 

 
………………………... 
 

A5-200 □  
Vergroten capaciteit voorraadvat 
boiler 

0,0 

 
………... 
 

€ 2.496,00 

 
………………………... 
 

  

 
 

totaal: 

 

 
 

€  

  

In het kader van BENG, mag het totaal van de In het kader van BENG, mag het totaal van de In het kader van BENG, mag het totaal van de In het kader van BENG, mag het totaal van de 
in opdracht gegeven klantkeuzes in opdracht gegeven klantkeuzes in opdracht gegeven klantkeuzes in opdracht gegeven klantkeuzes voor de voor de voor de voor de 
woning woning woning woning niet boven niet boven niet boven niet boven 0,10,10,10,1    uitkomenuitkomenuitkomenuitkomen 

 

 Paraaf: 

 

 

        

 

 


