
Optie Omschrijving Prijs p/st Orderdatum Aantal Totaal

Ruwbouw   Bouwkundig

OP-103 Vergroten badkamer met 200mm van 2.500 naar 2.700mm € 645,00 05-01-2023 1 € 645,00

 De maat van de badkamer wordt aangepast van 2500mm naar circa 2700mm. Slaapkamer 2 wordt hierdoor smaller. De wastafelcombinatie, 
wandlichtpunt en wandcontactdoos wordt verplaatst. Inclusief extra standaard wandtegels en vloertegels. Deze optie is exclusief extra bad. Indien 
u kiest voor een bad worden deze meerkosten opgenomen in de offerte van LIV.

 Badkamer wordt voorbereid voor het optioneel toevoegen van een bad.

Totaal meer- en minderwerk incl. BTW:  1 € 645,00
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Voorwaarden en bepalingen
Algemene voorwaarden

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de Woningborg voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

Voorwaarden met betrekking tot meer- en minderwerken:

Prijzen zijn inclusief B.T.W.
Tot uitvoering van meer‐ en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de opdrachtbevestiging door koper﴾s﴿ ondertekend is.
Opdrachtbevestigingen dienen, tenzij anders vermeld, binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. 
Indien de opdrachtbevestiging niet voor de gehanteerde keuzedatums getekend retour ontvangen is kan het meer‐ en
minderwerk niet meer in opdracht genomen worden.
Niet ondertekende opdrachtbevestigingen worden niet in behandeling genomen. Indien de opdrachtbevestiging niet is
ondertekend, wordt ervan uitgegaan dat er geen wijzigingen in de woning doorgevoerd moeten worden.
Meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via de LIV Wooncoach. Meer‐ en minderwerk verzoeken via de bouwplaats worden niet
in behandeling genomen.
Meer‐ en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de koop‐/aannemingsovereenkomst staande voorwaarden.
Aan telefonisch verkregen informatie en/of inlichtingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ en/of
minderwerken middels het ondertekenen van de opdrachtbevestiging houdt automatisch accordering van deze voorwaarden in.

Datum ondertekenen Handtekening
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