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01000 BOUWKUNDIG          
01100 Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur leveren 

en aanbrengen conform verkoopdocumentatie. 
 

1   post € 0,00 

01500 Standaard spuitwerk aanbrengen conform 
verkoopdocumentatie. 

1   post € 0,00 

             
41000 TEGELWERK          
41301340 Al het tegelwerk (inclusief wandspuitwerk) in het toilet 

laten vervallen.  
 

1   post € -630,00 

41301341 Al het tegelwerk (inclusief wandspuitwerk) in het toilet 
laten vervallen.  
 

1   post € -380,00 

4130234 Al het tegelwerk in de badkamer laten vervallen.  
 

1   post € -2.700,00 

41999 Opmerking: 
Het laten vervallen van het tegelwerk is alleen mogelijk 
in combinatie met het laten vervallen van het sanitair in 
de desbetreffende ruimte. 
De water- en rioleringsleidingen worden op de standaard 
locaties aangebracht en afgedopt. Het elektra wordt 
afgemonteerd, freeswerk wordt dichtgezet en de wanden 
blijven onafgewerkt. De eventueel aanwezige radiator of 
vloerverwarming wordt standaard aangebracht. Ook de 
dekvloer en plafondspuitwerk worden standaard 
aangebracht. (dekvloer t.p.v. de douchehoek wordt niet 
aangebracht) 
 
Ten gevolge van het laten vervallen van het sanitair 
alsmede het tegelwerk in de toiletruime en/of  badkamer, 
komt de Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg 
ten aanzien van onder andere het loodgietersleidingwerk 
en waterdichte wand- en vloerafwerking te vervallen. 
HBB Groep vrijwaart zich van elke aansprakelijkheid die 
ten gevolge van het niet aanbrengen/leveren van sanitair 
en/of tegelwerk op kan treden. Het tussen u en HBB 
Groep overeengekomen minderwerk wordt op het 
formulier Melding minderwerk vastgelegd. Op uw woning 
is hierdoor de beperkte Garantie- en Waarborgregeling 
van Woningborg van toepassing (zie bijlagen in 
Woonwensenboek). 
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47000 KEUKEN          
47134 Standaard keuken installatiepunten. (excl. keuken) 

De installaties worden op de standaard posities conform 
de 0-tekening van de keuken aangebracht. De water- en 
rioleringsleidingen worden hierbij op de standaard 
posities uit en boven de vloer afgedopt. De elektrapunten 
alsmede de mechanische ventilatiepunten worden op de 
standaard posities aangebracht en afgemonteerd. De 
vloerverwarmingsvrije zone wordt aangebracht conform 
de 0-tekening van de keuken. 
De ontvangen keukencheque komt te vervallen. 
 
0-tekening : EigenHuisKeukens 
datum keukentekening: 03-06-2019 
 

1   post € -7.500,00 

              



 

 
  

 
Bouwnummer : 34 OPDRACHTBEVESTIGING 
      
Naam :  
Projectnummer : 1013 
Projectomschrijving : Nieuwbouw Raaks III 
Datum : 17 februari 2022 

 

 
Code Omschrijving Aantal      Eh  Bedrag 
 

 Pagina 3 van 4 

 

 
51000 LOODGIETER          
51027 Extra instortvoorzieningen op de 2e verdieping: 

 
- Pantry:            
 
Extra loze koud- en warmwateraansluiting + afvoer. 
 
- Toilet:           
 
Extra loze koudwateraansluiting + rioolaansluiting. 
           
Extra loze koudwateraansluiting + afvoer t.b.v. fontein. 
 
- Badkamer:     
 
Extra loze koud- en warmwateraansluiting + afvoer t.b.v. 
bad. 
                        
Extra loze koud- en warmwateraansluiting + afvoer t.b.v. 
douche. 
                       
 Extra loze koud- en warmwateraansluiting + afvoer t.b.v. 
wastafel. 
 

1   stuk € 2.200,00 

51028 Extra loze koud- en warmwateraansluiting + 
rioolaansluiting aan weerszijde op de begane grond. 
 

1   stuk € 655,00 

51999 Opmerking: 
 
Waterleidingen begane grond staan op druk (behoudens 
de loze voorzieningen van optie 51028). 
Waterleidingen 1e verdieping staan op druk. 
Waterleidingen 2e verdieping komen allen loos uit in de 
schacht op de 1e verdieping. 
 
* Alle loze waterleidingen zijn getest op schade / 
waterdichtheid. 
* Alle loze waterleidingen zijn gemerkt en eindigen op 
uponor (kunststof waterleiding). 
* Alle waterleidingen die op druk staan zijn waar nodig 
afgedopt. 
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53000 SANITAIR          
53301340 Al het sanitair in het toilet laten vervallen. 

 
1   post € -420,00 

53301341 Al het sanitair in het toilet laten vervallen. 
 

1   post € -420,00 

5330234 Al het sanitair in de badkamer laten vervallen. 
 

1   post € -1.200,00 

53999 Opmerking: 
Indien het sanitair vervalt, komt ook het tegelwerk te 
vervallen.  
Zie opmerking en garantie bij tegelwerk 41999. 

         

              
60000 VERWARMING          
60002 De vloerverdeler verplaatst naar de positie conform 

woonwensentekening.  
De 2 elektrapunten t.b.v. de vloerverdeler verplaatsen 
mee. 

1   post € 140,00 

              
61000 VENTILATIE          
61001 In de betonvloer wordt/worden (een) extra 

ventilatiepunt(en) aangebracht t.b.v. een alternatieve 
indeling.  
Deze kosten zijn per aangepaste vloer. 

2   post € 700,00 

              
70000 ELEKTRA          
70028 Loze leiding bedraden en afmonteren met wanddoos 

t.b.v. computeraansluiting (CAT6). 
 
De loze leidinging is kosteloos bedraad. 
 

1   stuk € 0,00 

70085 Standaard schakelmateriaal leveren en aanbrengen 
conform verkoopdocumentatie. 
 

1   stuk € 0,00 

              
              
  Totaalbedrag       € -9.555,00 
 


