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Ruwbouwopties 

BO-0005 Onderzijde kozijn in voorgevel dichtzetten met geëmailleerde beglazing 
In de onderste gedeeltes van het kozijn in de voorgevel wordt de beglazing vervangen door 
geëmailleerde beglazing. Kleur conform opgave architect. De binnenmuur zal ter plaatse van het 
onderste gedeelte worden opgetrokken en voorzien worden van een vensterbank. Door deze optie is 
het mogelijk om een keukenblok onder het kozijn te plaatsen. Een en ander conform optietekening 
en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische 
omschrijving. 

BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaats van standaard pui 
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard pui een hardhouten kozijn 
met tuindeuren en twee zijlichten geplaatst.  
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 
 
BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  
Het wisselen van de positie van de schuif/loopdeur van het achtergevelkozijn. 
Let op het elektra wisselt niet mee, dit kan via optie EL-6100. 

BO-0210 Uitbouw achtergevel 1,2 meter 
De achterzijde van de woning wordt met circa 1,20 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren van de 
begane grond en de verdieping lopen door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de 
bestaande vloeren en wanden en die van de uitbouw.  
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. 
Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering 
en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0220 Uitbouw achtergevel 2,4 meter 
De achterzijde van de woning wordt met circa 2,40 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren van de 
begane grond en de verdieping lopen door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de 
bestaande vloeren en wanden en die van de uitbouw.  
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. 
Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering 
en afwerking conform de technische omschrijving. 
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BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) 
In de uitbouw zal een lichtstraat Velux Monolight Vast aangebracht en worden voorzien van triple 
beglazing. De lichtstraat zal geplaatst worden als nagenoeg vlak glas onder een kleine hellingshoek.  
De inwendige maat van het daklicht is circa 1 x 2,4 meter. Deze optie is inclusief gegronde houten 
dagkant aftimmering, constructieve voorzieningen, aanpassingen dakbedekking. De positie op de 
optietekening is indicatief en kan in werkelijkheid afwijken. 

BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 2,4 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing, circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 

BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 3,6 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 

BO-0500 Trapkast onder dichte trap 
Onder de trap wordt een kast(bergruimte) gerealiseerd, bestaande uit een wand, een kozijn met 
deur en dicht paneel als bovenlicht. De deur wordt voorzien van een loopslot.  
In de kast komt een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De onderzijde van de trap blijft 
onafgewerkt.  
Het afneembare paneel onder de trap komt te vervallen. 
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 
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BO-0550 Hal vergroting (alleen i.c.m. uitbouw 1,2/2,4m) 
De hal wordt verlengt richting de woonkamer met circa 2,0 m1. Hierbij valt de trap volledig in de hal. 
De deur tussen de hal en woonkamer zal worden verplaatst naar de zijkant van de hal, waardoor je 
binnen komt in het keukengedeelte. De positie van de meterkast blijft ongewijzigd. Deze vergroting is 
inclusief aanpassen van de installaties. Een en ander conform optietekening en indien niet nader 
omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1500 Vergroten badkamer met 40 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 40 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1505 Vergroten badkamer met 60 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 60 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1530 Wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen 
De wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt circa 0,65 m verplaatst richting slaapkamer 1.  
Inclusief aanpassen installaties. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven 
zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1535 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen 
Slaapkamer 1 en 3 zullen worden samengevoegd. De wand tussen beide slaapkamers vervalt en de 
installaties wordt gewijzigd. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving.  

BO-1540 Inloopkast creëren van slaapkamer 3 
Van slaapkamer 3 wordt een inloopkast gecreëerd, er zal een verdiepingshoge doorgang worden 
gemaakt vanuit de naastgelegen slaapkamer. Het deurkozijn van slaapkamer 3 zal hiermee vervallen. 
De kopse kant van de binnenwand wordt behangklaar afgewerkt en voorzien van hoeksperen 
(stucprofielen).  Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte 
De zolder wordt voorzien van 1 onbenoemde ruimte. De binnendeur wordt uitgevoerd als standaard 
binnendeur met bovenlicht. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en 
afwerking conform de technische omschrijving. Indeling en extra elektrapunten en WTW punten 
worden uitgevoerd conform optietekening. 
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BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter (verplicht bij bad!) 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 200 liter. Deze 
optie is verplicht wanneer er voor een bad in de badkamer gekozen wordt. 

BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 240 liter.  
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ondergetekenden:         
        
Gebroeders Blokland        
Moerbei 5        
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam        
        
,hierna te noemen de 'ondernemer', en        
        
……………………………………………………………………. (naam)  
  
……………………………………………………………………. (adres)  
  
……………………………………………………………………. (postcode & woonplaats)    
,hierna te noemen de 'verkrijger',        
zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk voor bouwnummer…………. :   
(aankruisen wat van toepassing is)        

Keuze Optienr. Optie Prijs incl. BTW 
☐ BO-0005 Onderzijde kozijn in voorgevel dichtzetten met 

geëmailleerde beglazing 
 € 550,00  

☐ BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaatst van 
standaard pui 

 € 1.950,00  

☐ BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien   € 230,00  
☐ BO-0210 Uitbouw achtergevel 1,2 meter  € 23.500,00  
☐ BO-0220 Uitbouw achtergevel 2,4 meter  € 31.500,00  
☐ BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter)  € 8.250,00  
☐ BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel  € 10.050,00  
☐ BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel  € 11.500,00  
☐ BO-0500 Trapkast onder dichte trap  € 1.150,00  
☐ BO-0550 Vergroten hal  € 1.645,00  
☐ BO-1500 Vergroten badkamer met 40 cm  € 1.275,00  
☐ BO-1505 Vergroten badkamer met 60 cm  € 1.550,00  
☐ BO-1530 Wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen   € 400,00  
☐ BO-1535 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen  € -100,00  
☐ BO-1540 Inloopkast creëren van slaapkamer 3  € 475,00  
☐ BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte  € 2.550,00  
☐ BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter  € 550,00  
☐ BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter  € 1.100,00  

 

Totaal bedrag: ……………………………………………………………………. 
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in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer 
bij de bouwaanvang.           

Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. 
           
De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en 
sporenafstand.            
Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, 
die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.  Prijzen 
zijn onder voorbehoud van type fouten.       
            
Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend..     
       
Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn 
bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders Blokland B.V.    
             
De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en 
aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag.    
         
            getekend te:................................................. 

 
 
datum: ........................................................ 

de verkrijger: 

naam: ......................................................... 

 
handtekening: ............................................ 

getekend te:................................................. 
 
 
datum: ........................................................ 

de ondernemer: 

naam: ......................................................... 

handtekening: ............................................ 
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Ruwbouwopties 

BO-0005 Onderzijde kozijn in voorgevel dichtzetten met geëmailleerde beglazing 
In de onderste gedeeltes van het kozijn in de voorgevel wordt de beglazing vervangen door 
geëmailleerde beglazing. Kleur conform opgave architect. De binnenmuur zal ter plaatse van het 
onderste gedeelte worden opgetrokken en voorzien worden van een vensterbank. Door deze optie is 
het mogelijk om een keukenblok onder het kozijn te plaatsen. Een en ander conform optietekening 
en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische 
omschrijving. 

BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaats van standaard pui 
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard pui een hardhouten kozijn 
met tuindeuren en twee zijlichten geplaatst.  
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  
Het wisselen van de positie van de schuif/loopdeur van het achtergevelkozijn. 
Let op het elektra wisselt niet mee, dit kan via optie EL-6100. 

BO-0210 Uitbouw achtergevel 1,2 meter 
De achterzijde van de woning wordt met circa 1,20 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren van de 
begane grond en de verdieping lopen door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de 
bestaande vloeren en wanden en die van de uitbouw.  
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. 
Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering 
en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0220 Uitbouw achtergevel 2,4 meter 
De achterzijde van de woning wordt met circa 2,40 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren van de 
begane grond en de verdieping lopen door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de 
bestaande vloeren en wanden en die van de uitbouw.  
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. 
Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering 
en afwerking conform de technische omschrijving. 
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BO-0240A Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) 
In de uitbouw zal een lichtstraat Velux Monolight Vast aangebracht en worden voorzien van triple 
beglazing. De lichtstraat zal geplaatst worden als nagenoeg vlak glas onder een kleine hellingshoek.  
De inwendige maat van het daklicht is circa 1 x 2,4 meter. Deze optie is inclusief gegronde houten 
dagkant aftimmering, constructieve voorzieningen, aanpassingen dakbedekking. In de 
verdiepingsvloer wordt een stalen ligger opgenomen, welke aan de onderzijde wordt afgewerkt met 
een gipsplaat plafond en voorzien van spuitwerk overeenkomstig de technische omschrijving. T.p.v. 
de stalen ligger kan lichte scheurvorming optreden. De positie op de optietekening is indicatief en 
kan in werkelijkheid afwijken. 

BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 2,4 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing, circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 

BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 3,6 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 

BO-0500 Trapkast onder dichte trap 
Onder de trap wordt een kast(bergruimte) gerealiseerd, bestaande uit een wand, een kozijn met 
deur en dicht paneel als bovenlicht. De deur wordt voorzien van een loopslot.  
In de kast komt een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De onderzijde van de trap blijft 
onafgewerkt.  
Het afneembare paneel onder de trap komt te vervallen. 
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 
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BO-0550 Hal vergroting (alleen i.c.m. uitbouw 1,2/2,4m) 
De hal wordt verlengt richting de woonkamer met circa 2,0 m1. Hierbij valt de trap volledig in de hal. 
De deur tussen de hal en woonkamer zal worden verplaatst naar de zijkant van de hal, waardoor je 
binnen komt in het keukengedeelte. De positie van de meterkast blijft ongewijzigd. Deze vergroting is 
inclusief aanpassen van de installaties. Een en ander conform optietekening en indien niet nader 
omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1500 Vergroten badkamer met 27 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 27 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1530 Wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen 
De wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt circa 0,65 m verplaatst richting slaapkamer 1.  
Inclusief aanpassen installaties. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven 
zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1535 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen 
Slaapkamer 1 en 3 zullen worden samengevoegd. De wand tussen beide slaapkamers vervalt en de 
installaties wordt gewijzigd. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving.  

BO-1540 Inloopkast creëren van slaapkamer 3 
Van slaapkamer 3 wordt een inloopkast gecreëerd, er zal een verdiepingshoge doorgang worden 
gemaakt vanuit de naastgelegen slaapkamer. Het deurkozijn van slaapkamer 3 zal hiermee vervallen. 
De kopse kant van de binnenwand wordt behangklaar afgewerkt en voorzien van hoeksperen 
(stucprofielen).  Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte 
De zolder wordt voorzien van 1 onbenoemde ruimte. De binnendeur wordt uitgevoerd als standaard 
binnendeur met bovenlicht. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en 
afwerking conform de technische omschrijving. Indeling en extra elektrapunten en WTW punten 
worden uitgevoerd conform optietekening. 

BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter (verplicht bij bad!) 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 200 liter. Deze 
optie is verplicht wanneer er voor een bad in de badkamer gekozen wordt. 

BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 240 liter.   
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ondergetekenden:         
        
Gebroeders Blokland        
Moerbei 5        
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam        
        
,hierna te noemen de 'ondernemer', en        
        
……………………………………………………………………. (naam)  
  
……………………………………………………………………. (adres)  
  
……………………………………………………………………. (postcode & woonplaats)   
             
,hierna te noemen de 'verkrijger',        
zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk voor bouwnummer…………. :    
(aankruisen wat van toepassing is)        

Keuze Optienr. Optie Prijs incl. BTW 
☐ BO-0005 Onderzijde kozijn in voorgevel dichtzetten met 

geëmailleerde beglazing 
€ 750,00 

☐ BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaatst van 
standaard pui 

€ 1.950,00 

☐ BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  € 230,00 
☐ BO-0210 Uitbouw achtergevel 1,2 meter € 25.850,00 
☐ BO-0220 Uitbouw achtergevel 2,4 meter € 34.750,00 
☐ BO-0240A Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) € 8.250,00 
☐ BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel € 10.050,00 
☐ BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel € 11.500,00 
☐ BO-0500 Trapkast onder dichte trap € 1.150,00 
☐ BO-0550 Vergroten hal € 1.645,00 
☐ BO-1500 Vergroten badkamer met 27 cm € 1.050,00 
☐ BO-1530 Wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen  € 400,00 
☐ BO-1535 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen -€ 100,00 
☐ BO-1540 Inloopkast creëren van slaapkamer 3 € 475,00 
☐ BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte € 2.550,00 
☐ BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter € 550,00 
☐ BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter € 1.100,00 

 

Totaal bedrag: …………………………………………………………………….  
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in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer 
bij de bouwaanvang.          
  
Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. 
           
De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en 
sporenafstand.            
Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, 
die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.  Prijzen 
zijn onder voorbehoud van type fouten.       
            
Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend..     
       
Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn 
bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders Blokland B.V.    
       
            
De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en 
aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag.    
         
            getekend te:................................................. 

 
 
datum: ........................................................ 

de verkrijger: 

naam: ......................................................... 

 
handtekening: ............................................ 

getekend te:................................................. 
 
 
datum: ........................................................ 

de ondernemer: 

naam: ......................................................... 

handtekening: ............................................ 



  

Type H5 en H5sp 
 

Kenmerk november 2022 

 

Ruwbouw 
Koperskeuzelijst 

Stadswoningen 
De Kade Fase 3A 
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Ruwbouwopties 

BO-0005 Onderzijde kozijn in voorgevel dichtzetten met geëmailleerde beglazing 
In de onderste gedeeltes van het kozijn in de voorgevel wordt de beglazing vervangen door 
geëmailleerde beglazing. Kleur conform opgave architect. De binnenmuur zal ter plaatse van het 
onderste gedeelte worden opgetrokken en voorzien worden van een vensterbank. Door deze optie is 
het mogelijk om een keukenblok onder het kozijn te plaatsen. Een en ander conform optietekening 
en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische 
omschrijving. 

BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaats van standaard pui 
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard pui een hardhouten kozijn 
met tuindeuren en twee zijlichten geplaatst.  
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  
Het wisselen van de positie van de schuif/loopdeur van het achtergevelkozijn. 
Let op het elektra wisselt niet mee, dit kan via optie EL-6100. 

BO-0210A Uitbouw achtergevel 1,2 meter 
De achterzijde van de woning wordt met circa 1,20 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren van de 
begane grond en de verdieping lopen door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de 
bestaande vloeren en wanden en die van de uitbouw.  
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. In 
de verdiepingsvloer wordt een stalen ligger opgenomen, welke aan de onderzijde wordt afgewerkt 
met een gipsplaat plafond en voorzien van spuitwerk overeenkomstig de technische omschrijving. 
T.p.v. de stalen ligger kan lichte scheurvorming optreden. Een en ander conform optietekening. 
Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische 
omschrijving. 
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BO-0220A Uitbouw achtergevel 2,4 meter 
De achterzijde van de woning wordt met circa 2,40 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren van de 
begane grond en de verdieping lopen  door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de 
bestaande vloeren en wanden en die van de uitbouw.  
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. 
Een en ander conform optietekening. In de verdiepingsvloer wordt een stalen ligger opgenomen, 
welke aan de onderzijde wordt afgewerkt met een gipsplaat plafond en voorzien van spuitwerk 
overeenkomstig de technische omschrijving. T.p.v. de stalen ligger kan lichte scheurvorming 
optreden.. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) 
In de uitbouw zal een lichtstraat Velux Monolight Vast aangebracht en worden voorzien van triple 
beglazing. De lichtstraat zal geplaatst worden als nagenoeg vlak glas onder een kleine hellingshoek.  
De inwendige maat van het daklicht is circa 1 x 2,4 meter. Deze optie is inclusief gegronde houten 
dagkant aftimmering, constructieve voorzieningen, aanpassingen dakbedekking. De positie op de 
optietekening is indicatief en kan in werkelijkheid afwijken. 

BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 2,4 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing, circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 

BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 3,6 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 
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BO-0500 Trapkast onder dichte trap 
Onder de trap wordt een kast(bergruimte) gerealiseerd, bestaande uit een wand, een kozijn met 
deur en dicht paneel als bovenlicht. De deur wordt voorzien van een loopslot.  
In de kast komt een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De onderzijde van de trap blijft 
onafgewerkt.  
Het afneembare paneel onder de trap komt te vervallen. 
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0550 Hal vergroting (alleen i.c.m. uitbouw 1,2/2,4m) 
De hal wordt verlengt richting de woonkamer met circa 2,0 m1. Hierbij valt de trap volledig in de hal. 
De deur tussen de hal en woonkamer zal worden verplaatst naar de zijkant van de hal, waardoor je 
binnen komt in het keukengedeelte. De positie van de meterkast blijft ongewijzigd. Deze vergroting is 
inclusief aanpassen van de installaties. Een en ander conform optietekening en indien niet nader 
omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1500 Vergroten badkamer met 40 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 40 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1530 Wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen 
De wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt circa 0,65 m verplaatst richting slaapkamer 1.  
Inclusief aanpassen installaties. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven 
zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1535 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen 
Slaapkamer 1 en 3 zullen worden samengevoegd. De wand tussen beide slaapkamers vervalt en de 
installaties wordt gewijzigd. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving.  

BO-1540 Inloopkast creëren van slaapkamer 3 
Van slaapkamer 3 wordt een inloopkast gecreëerd, er zal een verdiepingshoge doorgang worden 
gemaakt vanuit de naastgelegen slaapkamer. Het deurkozijn van slaapkamer 3 zal hiermee vervallen. 
De kopse kant van de binnenwand wordt behangklaar afgewerkt en voorzien van hoeksperen 
(stucprofielen).  Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 
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BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte 
De zolder wordt voorzien van 1 onbenoemde ruimte. De binnendeur wordt uitgevoerd als standaard 
binnendeur met bovenlicht. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en 
afwerking conform de technische omschrijving. Indeling en extra elektrapunten en WTW punten 
worden uitgevoerd conform optietekening. 

BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter (verplicht bij bad!) 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 200 liter. Deze 
optie is verplicht wanneer er voor een bad in de badkamer gekozen wordt. 

BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 240 liter.  
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ondergetekenden:         
        
Gebroeders Blokland        
Moerbei 5        
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam        
        
,hierna te noemen de 'ondernemer', en        
        
……………………………………………………………………. (naam)  
  
……………………………………………………………………. (adres)  
  
……………………………………………………………………. (postcode & woonplaats)   
             
,hierna te noemen de 'verkrijger',        
zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk voor bouwnummer…………. :   
(aankruisen wat van toepassing is)        

Keuze Optienr. Optie Prijs incl. BTW 
☐ BO-0005 Onderzijde kozijn in voorgevel dichtzetten met 

geëmailleerde beglazing 
€ 750,00 

☐ BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaatst van 
standaard pui 

€ 1.950,00 

☐ BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  € 230,00 
☐ BO-0210A Uitbouw achtergevel 1,2 meter € 25.850,00 
☐ BO-0220A Uitbouw achtergevel 2,4 meter € 38.750,00 
☐ BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) € 8.250,00 
☐ BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel € 10.050,00 
☐ BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel € 11.500,00 
☐ BO-0500 Trapkast onder dichte trap € 1.150,00 
☐ BO-0550 Vergroten hal € 1.645,00 
☐ BO-1500 Vergroten badkamer met 40 cm € 1.275,00 
☐ BO-1530 Wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen  € 400,00 
☐ BO-1535 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen -€ 100,00 
☐ BO-1540 Inloopkast creëren van slaapkamer 3 € 475,00 
☐ BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte € 2.550,00 
☐ BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter € 550,00 
☐ BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter € 1.100,00 

 

Totaal bedrag: …………………………………………………………………….  
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in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer 
bij de bouwaanvang.          
  
Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. 
           
De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en 
sporenafstand.            
Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, 
die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.  Prijzen 
zijn onder voorbehoud van type fouten.       
            
Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend..     
       
Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn 
bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders Blokland B.V.    
       
            
De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en 
aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag.    
         
            getekend te:................................................. 

 
 
datum: ........................................................ 

de verkrijger: 

naam: ......................................................... 

 
handtekening: ............................................ 

getekend te:................................................. 
 
 
datum: ........................................................ 

de ondernemer: 

naam: ......................................................... 

handtekening: ............................................ 



  

Type H6 en H6sp 
 

Kenmerk november 2022 

Ruwbouw 
Koperskeuzelijst 

Stadswoningen 
De Kade Fase 3A 
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Ruwbouwopties 

BO-0005 Onderzijde kozijn in voorgevel dichtzetten met geëmailleerde beglazing 
In de onderste gedeeltes van het kozijn in de voorgevel wordt de beglazing vervangen door 
geëmailleerde beglazing. Kleur conform opgave architect. De binnenmuur zal ter plaatse van het 
onderste gedeelte worden opgetrokken en voorzien worden van een vensterbank. Door deze optie is 
het mogelijk om een keukenblok onder het kozijn te plaatsen. Een en ander conform optietekening 
en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische 
omschrijving. 

BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaats van standaard pui 
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard pui een hardhouten kozijn 
met tuindeuren en twee zijlichten geplaatst.  
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  
Het wisselen van de positie van de schuif/loopdeur van het achtergevelkozijn. 
Let op het elektra wisselt niet mee, dit kan via optie EL-6100. 

BO-0210A Uitbouw achtergevel 1,2 meter 
De achterzijde van de woning wordt met circa 1,20 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren van de 
begane grond en de verdieping lopen door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de 
bestaande vloeren en wanden en die van de uitbouw.  
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. In 
de verdiepingsvloer wordt een stalen ligger opgenomen, welke aan de onderzijde wordt afgewerkt 
met een gipsplaat plafond en voorzien van spuitwerk overeenkomstig de technische omschrijving. 
T.p.v. de stalen ligger kan lichte scheurvorming optreden. Een en ander conform optietekening. 
Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische 
omschrijving. 
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BO-0220A Uitbouw achtergevel 2,4 meter 
De achterzijde van de woning wordt met circa 2,40 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren van de 
begane grond en de verdieping lopen  door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen de 
bestaande vloeren en wanden en die van de uitbouw.  
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. 
Een en ander conform optietekening. In de verdiepingsvloer wordt een stalen ligger opgenomen, 
welke aan de onderzijde wordt afgewerkt met een gipsplaat plafond en voorzien van spuitwerk 
overeenkomstig de technische omschrijving. T.p.v. de stalen ligger kan lichte scheurvorming 
optreden.. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) 
In de uitbouw zal een lichtstraat Velux Monolight Vast aangebracht en worden voorzien van triple 
beglazing. De lichtstraat zal geplaatst worden als nagenoeg vlak glas onder een kleine hellingshoek.  
De inwendige maat van het daklicht is circa 1 x 2,4 meter. Deze optie is inclusief gegronde houten 
dagkant aftimmering, constructieve voorzieningen, aanpassingen dakbedekking. De positie op de 
optietekening is indicatief en kan in werkelijkheid afwijken. 

BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 2,4 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing, circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 

BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 3,6 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 
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BO-0500 Trapkast onder dichte trap 
Onder de trap wordt een kast(bergruimte) gerealiseerd, bestaande uit een wand, een kozijn met 
deur en dicht paneel als bovenlicht. De deur wordt voorzien van een loopslot.  
In de kast komt een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De onderzijde van de trap blijft 
onafgewerkt.  
Het afneembare paneel onder de trap komt te vervallen. 
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0550 Hal vergroting (alleen i.c.m. uitbouw 1,2/2,4m) 
De hal wordt verlengt richting de woonkamer met circa 2,0 m1. Hierbij valt de trap volledig in de hal. 
De deur tussen de hal en woonkamer zal worden verplaatst naar de zijkant van de hal, waardoor je 
binnen komt in het keukengedeelte. De positie van de meterkast blijft ongewijzigd. Deze vergroting is 
inclusief aanpassen van de installaties. Een en ander conform optietekening en indien niet nader 
omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1500 Vergroten badkamer met 40 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 40 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1505 Vergroten badkamer met 60 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 60 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1530 Wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen 
De wand tussen slaapkamer 1 en 2 wordt circa 0,65 m verplaatst richting slaapkamer 1.  
Inclusief aanpassen installaties. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven 
zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1535 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen 
Slaapkamer 1 en 3 zullen worden samengevoegd. De wand tussen beide slaapkamers vervalt en de 
installaties wordt gewijzigd. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving.  
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BO-1540 Inloopkast creëren van slaapkamer 3 
Van slaapkamer 3 wordt een inloopkast gecreëerd, er zal een verdiepingshoge doorgang worden 
gemaakt vanuit de naastgelegen slaapkamer. Het deurkozijn van slaapkamer 3 zal hiermee vervallen. 
De kopse kant van de binnenwand wordt behangklaar afgewerkt en voorzien van hoeksperen 
(stucprofielen).  Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte 
De zolder wordt voorzien van 1 onbenoemde ruimte. De binnendeur wordt uitgevoerd als standaard 
binnendeur met bovenlicht. Als gevolg hiervan wordt de toegangsdeur van de technische ruimte 
geluidwerend uitgevoerd. De extra onbenoemde ruimte wordt voorzien van een rookmelder. Indien 
niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische 
omschrijving. Indeling en extra elektrapunten en WTW punten worden uitgevoerd conform 
optietekening. 

BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter (verplicht bij bad!) 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 200 liter. Deze 
optie is verplicht wanneer er voor een bad in de badkamer gekozen wordt. 

BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 240 liter.   
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ondergetekenden:         
        
Gebroeders Blokland        
Moerbei 5        
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam        
        
,hierna te noemen de 'ondernemer', en        
        
……………………………………………………………………. (naam)  
  
……………………………………………………………………. (adres)  
  
……………………………………………………………………. (postcode & woonplaats)   
,hierna te noemen de 'verkrijger',        
zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk voor bouwnummer…………. :    
(aankruisen wat van toepassing is)        

Keuze Optienr. Optie Prijs incl. BTW 
☐ BO-0005 Onderzijde kozijn in voorgevel dichtzetten met 

geëmailleerde beglazing 
€ 650,00 

☐ BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaatst van 
standaard pui 

€ 1.950,00 

☐ BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  € 230,00 
☐ BO-0210A Uitbouw achtergevel 1,2 meter € 25.850,00 
☐ BO-0220A Uitbouw achtergevel 2,4 meter € 38.750,00 
☐ BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) € 8.250,00 
☐ BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel € 10.050,00 
☐ BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel € 11.500,00 
☐ BO-0500 Trapkast onder dichte trap € 1.150,00 
☐ BO-0550 Vergroten hal € 1.645,00 
☐ BO-1500 Vergroten badkamer met 40 cm € 1.275,00 
☐ BO-1505 Vergroten badkamer met 60 cm € 1.550,00 
☐ BO-1530 Wand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen  € 400,00 
☐ BO-1535 Slaapkamer 1 en 3 samenvoegen -€ 100,00 
☐ BO-1540 Inloopkast creëren van slaapkamer 3 € 475,00 
☐ BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte € 3.050,00 
☐ BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter € 550,00 
☐ BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter € 1.100,00 

 

Totaal bedrag: …………………………………………………………………….  
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in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer 
bij de bouwaanvang.          
  
Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. 
           
De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en 
sporenafstand.            
Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, 
die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.  Prijzen 
zijn onder voorbehoud van type fouten.       
            
Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend..     
       
Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn 
bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders Blokland B.V.    
       
            
De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en 
aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag.    
         
            getekend te:................................................. 

 
 
datum: ........................................................ 

de verkrijger: 

naam: ......................................................... 

 
handtekening: ............................................ 

getekend te:................................................. 
 
 
datum: ........................................................ 

de ondernemer: 

naam: ......................................................... 

handtekening: ............................................ 



   

Type H7 en H7sp 
 

Kenmerk november 2022 

Ruwbouw 
Koperskeuzelijst 

Stadswoningen 
De Kade Fase 3A 
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Ruwbouwopties 

BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaats van standaard pui 
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van de standaard pui een hardhouten kozijn 
met tuindeuren en twee zijlichten geplaatst.  
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0202 Dubbele openslaande deuren in plaats van standaard kozijn 
In de achtergevel op de begane grond wordt in plaats van het standaard kozijn een hardhouten 
kozijn met tuindeuren geplaatst. Een en ander conform optietekening en indien niet nader 
omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  
Het wisselen van de positie van de schuif/loopdeur van het achtergevelkozijn. 
Let op het elektra wisselt niet mee, dit kan via optie EL-6100. 

BO-0211 Uitbouw achtergevel 1,2 meter (DEELS) 
De achterzijde van de woning wordt deels met circa 1,20 meter uitgebouwd. De (betonnen) vloeren 
van de begane grond en de verdieping lopen  door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen 
de bestaande vloeren en wand (1 zijde) en die van de uitbouw. In de verdiepingsvloer wordt een 
stalen ligger opgenomen welke aan weerszijde wordt opgelegd op een stalen kolom. De stalenligger 
steekt ca. 15cm onder de verdiepingsvloer uit en wordt aan drie zijdes afwerkt middels wit gegrond 
plaatmateriaal. De stalen kolommen worden opgenomen in de wand en tevens afgewerkt middels 
wit gegrond plaatmateriaal. 
Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en centrale verwarmingsinstallatie. 
Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering 
en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0221 Uitbouw achtergevel 2,4 meter (DEELS) 
De achterzijde van de woning wordt met circa 2,40 meter deels uitgebouwd. De (betonnen) vloeren 
van de begane grond en de verdieping lopen door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen 
de bestaande vloeren en wand (1 zijde) en die van de uitbouw. In de verdiepingsvloer wordt een 
stalen ligger opgenomen, welke aan weerszijde wordt opgelegd op een stalen kolom. De stalenligger 
steekt ca. 15cm onder de verdiepingsvloer uit en wordt aan drie zijdes afwerkt middels wit gegrond 
plaatmateriaal. De stalen kolommen worden opgenomen in de wand en tevens afgewerkt middels 
wit gegrond plaatmateriaal. Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en 
centrale verwarmingsinstallatie. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven 
zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 
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BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) 
In de uitbouw zal een lichtstraat Velux Monolight Vast aangebracht en worden voorzien van triple 
beglazing. De lichtstraat zal geplaatst worden als nagenoeg vlak glas onder een kleine hellingshoek.  
De inwendige maat van het daklicht is circa 1 x 2,4 meter. Deze optie is inclusief gegronde houten 
dagkant aftimmering, constructieve voorzieningen, aanpassingen dakbedekking. De positie op de 
optietekening is indicatief en kan in werkelijkheid afwijken. 

BO-0246 Onderheid terras 2,4 meter bij deel achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt deels een onderheid terras met een diepte van 2,4 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkant van de 
fundering ligt, indien van toepassing, circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde kanaalplaatvloer 
ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening gehouden met 
een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke belastingen zoals 
tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit terras vervallen. 
De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering conform de 
optietekening. 

BO-0251 Onderheid terras 3,6 meter bij deel achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 3,6 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing, circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 

BO-0501 Trapkast 
Onder de open trap wordt een kast(bergruimte) gerealiseerd, bestaande uit een 
wand/plaatmateriaal, een kozijn met deur en dicht paneel als bovenlicht.  
De basis open trap wordt dicht uitgevoerd. De deur wordt voorzien van een loopslot.  
In de trapkast komt een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. 
De onderzijde van de trap blijft onafgewerkt. De omkasting van de cv-verdeler vervalt.   
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0510 Positie keuken verplaatsen naar achtergevel 
De positie van de keuken van de voor- naar de achtergevel verplaatsen. Met deze optie worden de 
standaard keukeninstallaties mee verplaatst. De installatiepunten worden gespiegeld t.o.v. elkaar. 
Een en ander conform optietekening.  
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BO-1500 Vergroten badkamer met 40 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 40 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1505 Vergroten badkamer met 60 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 60 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1520 Seperaat toilet op verdieping 
Op de eerste verdieping wordt een separaat toilet gemaakt. De toiletcombinatie verplaatst vanuit de 
badkamer. Het separaat toilet wordt voorzien van een fontein.  
Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering 
en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-1535 Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen 
Slaapkamer 2 en 3 zullen worden samengevoegd. De wand tussen beide slaapkamers vervalt en de 
installaties wordt gewijzigd. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving.  

BO-1545 Slaapkamer 1 voorzien van een inloopkast  
Slaapkamer 1 wordt voorzien van een extra scheidingswand om een inloopkast te creëren.  
Inclusief een extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar. Éen en ander conform de optietekening. 

BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte 
De zolder wordt voorzien van 1 onbenoemde ruimte. De binnendeur wordt uitgevoerd als standaard 
binnendeur zonder bovenlicht. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, uitvoering en 
afwerking conform de technische omschrijving. Indeling en extra elektrapunten en WTW punten 
worden uitgevoerd conform optietekening. 

BO-2520 Indeling zolder met 2 onbenoemde ruimte 
De zolder wordt voorzien van 2 onbenoemde ruimte. De binnendeuren wordt uitgevoerd als 
standaard binnendeur zonder bovenlicht. Indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. Indeling en extra elektrapunten en 
WTW punten worden uitgevoerd conform optietekening. 

BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter (verplicht bij bad!) 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 200 liter. Deze 
optie is verplicht wanneer er voor een bad in de badkamer gekozen wordt. 
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BO-3505A Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 240 liter.  
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ondergetekenden:         
        
Gebroeders Blokland        
Moerbei 5        
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam        
        
,hierna te noemen de 'ondernemer', en        
        
……………………………………………………………………. (naam)  
  
……………………………………………………………………. (adres)  
  
……………………………………………………………………. (postcode & woonplaats)   
        
        
,hierna te noemen de 'verkrijger',        
zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk voor bouwnummer…………. :   
  
(aankruisen wat van toepassing is)        
 

Keuze Optienr. Optie Prijs incl. BTW 
☐ BO-0200 Tuindeuren met zijlichten in achtergevel in plaatst van 

standaard pui 
€ 1.950,00 

☐ BO-0202 Dubbel openslaande deuren in plaats van standaard 
kozijn 

€ 1.250,00 

☐ BO-0208 Actieve -en passieve schuif/loopdeur omdraaien  € 750,00 
☐ BO-0211 Uitbouw achtergevel 1,2 meter (Deels) € 26.500,00 
☐ BO-0221 Uitbouw achtergevel 2,4 meter DEELS € 35.500,00 
☐ BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) € 8.250,00 
☐ BO-0246 Onderheid terras 2,4 meter bij deel achtergevel € 10.050,00 
☐ BO-0251 Onderheid terras 3,6 meter bij deel achtergevel € 11.500,00 
☐ BO-0501 Trapkast onder open trap € 1.550,00 
☐ BO-0510 Positie keuken verplaatsen naar achtergevel € 750,00 
☐ BO-1500 Vergroten badkamer met 40 cm € 1.275,00 
☐ BO-1505 Vergroten badkamer met 60 cm € 1.550,00 
☐ BO-1520 Seperaat toilet op verdieping € 3.450,00 
☐ BO-1535 Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen -€ 100,00 
☐ BO-1545 Slaapkamer 1 voorzien van een inloopkast  € 1.225,00 
☐ BO-2510 Indeling zolder met 1 onbenoemde ruimte € 3.250,00 
☐ BO-2520 Indeling zolder met 2 onbenoemde ruimte € 5.450,00 
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☐ BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter € 550,00 
☐ BO-3505A Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter € 1.100,00 

 

Totaal bedrag: ……………………………………………………………………. 

in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer 
bij de bouwaanvang.           

Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. 
           
De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en 
sporenafstand.            
Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, 
die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.  Prijzen 
zijn onder voorbehoud van type fouten.       
            
Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend.     
      
Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn 
bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders Blokland B.V.    
             
De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en 
aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag.    
         
            getekend te:................................................. 

 
 
datum: ........................................................ 

de verkrijger: 

naam: ......................................................... 

 
handtekening: ............................................ 

getekend te:................................................. 
 
 
datum: ........................................................ 

de ondernemer: 

naam: ......................................................... 

handtekening: ............................................ 



   

Type H8 en H8sp 
 

Kenmerk november 2022 

Ruwbouw 
Koperskeuzelijst 

Stadswoningen 
De Kade Fase 3A 
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Ruwbouwopties 

BO-0208L Actieve -en passieve loopdeur omdraaien (linker kozijn) 
Het wisselen van de positie van de loopdeur van het achtergevelkozijn. 
Let op het elektra wisselt niet mee, dit kan via optie EL-6100. 

BO-0208R Actieve -en passieve loopdeur omdraaien (rechter kozijn) 
Het wisselen van de positie van de loopdeur van het achtergevelkozijn. 
Let op het elektra wisselt niet mee, dit kan via optie EL-6100. 

BO-0221 Uitbouw achtergevel 2,4 meter (DEELS) 
De achterzijde van de woning wordt met circa 2,40 meter deels uitgebouwd. De (betonnen) vloeren 
van de begane grond en de verdieping lopen door in de uitbouw, waardoor er geen verschil is tussen 
de bestaande vloeren en wand (1 zijde) en die van de uitbouw. In de verdiepingsvloer wordt een 
stalen ligger opgenomen, welke aan weerszijde wordt opgelegd op een stalen kolom. De stalenligger 
steekt ca. 15cm onder de verdiepingsvloer uit en wordt aan drie zijdes afwerkt middels wit gegrond 
plaatmateriaal. De stalen kolommen worden opgenomen in de wand en tevens afgewerkt middels 
wit gegrond plaatmateriaal. Inclusief het aanpassen van de mechanische ventilatie, elektra en 
centrale verwarmingsinstallatie. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven 
zijn materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) 
In de uitbouw zal een lichtstraat Velux Monolight Vast aangebracht en worden voorzien van triple 
beglazing. De lichtstraat zal geplaatst worden als nagenoeg vlak glas onder een kleine hellingshoek.  
De inwendige maat van het daklicht is circa 1 x 2,4 meter. Deze optie is inclusief gegronde houten 
dagkant aftimmering, constructieve voorzieningen, aanpassingen dakbedekking. De positie op de 
optietekening is indicatief en kan in werkelijkheid afwijken. 

BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 2,4 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing, circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 
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BO-0246 Onderheid terras 2,4 meter bij deel achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt deels een onderheid terras met een diepte van 2,4 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkant van de 
fundering ligt, indien van toepassing, circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde kanaalplaatvloer 
ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening gehouden met 
een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke belastingen zoals 
tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit terras vervallen. 
De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering conform de 
optietekening. 

BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel 
Aan de achterzijde van de woning wordt een onderheid terras met een diepte van 3,6 meter 
aangebracht. Bestaande uit de benodigde palen, fundering en ongeïsoleerde kanaalplaatvloer zonder 
afwerking. Bovenkant ruwe vloer ligt op ca. 20 cm onder vloerpeil van de woning. De zijkanten van 
de fundering liggen, indien van toepassing circa 5 cm vanaf de erfgrens. De ongeïsoleerde 
kanaalplaatvloer ligt circa 10 cm vrij van de buitenrand van de fundering. Er is constructief rekening 
gehouden met een afwerking van zand en betontegels. Er is niet gerekend met verdere specifieke 
belastingen zoals tuinmuren. De basis bestrating en het daaronder liggende zand ter plaatse van dit 
terras vervallen. De afwerking en afwatering dient u zelf na oplevering te voorzien. Uitvoering 
conform de optietekening. 

BO-0501 Trapkast 
Onder de open trap wordt een kast(bergruimte) gerealiseerd, bestaande uit een 
wand/plaatmateriaal, een kozijn met deur en dicht paneel als bovenlicht.  
De basis open trap wordt dicht uitgevoerd. De deur wordt voorzien van een loopslot.  
In de trapkast komt een wandlichtpunt op een aparte schakelaar. 
De onderzijde van de trap blijft onafgewerkt. De omkasting van de cv-verdeler vervalt.   
Een en ander conform optietekening en indien niet nader omschreven zijn materiaalkeuze, 
uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 

BO-0510 Positie keuken verplaatsen naar achtergevel 
De positie van de keuken van de voor- naar de achtergevel verplaatsen. Met deze optie worden de 
standaard keukeninstallaties mee verplaatst. De installatiepunten worden gespiegeld t.o.v. elkaar. 
Een en ander conform optietekening.  

BO-1505 Vergroten badkamer met 60 cm 
De badkamer wordt vergroot met circa 60 cm. De wand tussen de badkamer en de naastgelegen 
slaapkamer verplaatst. Deze verplaatsing is inclusief aanpassen van de installaties en extra 
basistegelwerk. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving. 
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BO-1535 Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen 
Slaapkamer 2 en 3 zullen worden samengevoegd. De wand tussen beide slaapkamers vervalt en de 
installaties wordt gewijzigd. Een en ander conform optietekening. Indien niet nader omschreven zijn 
materiaalkeuze, uitvoering en afwerking conform de technische omschrijving.  

BO-1545 Slaapkamer 1 voorzien van een inloopkast  
Slaapkamer 1 wordt voorzien van een extra scheidingswand om een inloopkast te creëren.  
Inclusief een extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar. Eén en ander conform de optietekening. 

BO-1598 Indeling 1e verdieping conform 2e verdieping 
De 1e verdieping zal ingedeeld worden conform de 2e verdieping. Materialisatie en afwerking 
conform technische omschrijving. Een en ander conform optie tekening. 

BO-1599 Indeling 1e verdieping conform 2e verdieping met badkamer vergroot 
De 1e verdieping zal ingedeeld worden conform de 2e verdieping waarbij de badkamer vergroot is 
conform optie BO-1505. Materialisatie en afwerking conform technische omschrijving. Een en ander 
conform optie tekening. 

BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter (verplicht bij bad!) 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 200 liter. Deze 
optie is verplicht wanneer er voor een bad in de badkamer gekozen wordt. 

BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter 
Het vergroten van de voorraadvatcapaciteit van de warmtepompinstallatie naar circa 240 liter.   
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ondergetekenden:         
        
Gebroeders Blokland        
Moerbei 5        
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam        
        
,hierna te noemen de 'ondernemer', en        
        
……………………………………………………………………. (naam)  
  
……………………………………………………………………. (adres)  
  
……………………………………………………………………. (postcode & woonplaats)   
        
        
,hierna te noemen de 'verkrijger',        
zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk voor bouwnummer…………. :   
  
(aankruisen wat van toepassing is)        

Keuze Optienr. Optie Prijs incl. BTW 
☐ BO-0208L Actieve -en passieve loopdeur omdraaien (linker kozijn) € 230,00 
☐ BO-0208R Actieve -en passieve loopdeur omdraaien (rechter kozijn) € 230,00 
☐ BO-0221 Uitbouw achtergevel 2,4 meter (DEELS) € 37.500,00 
☐ BO-0240 Daklicht in uitbouw (mogelijk vanaf uitbouw 2,4 meter) € 8.250,00 
☐ BO-0245 Onderheid terras 2,4 meter achtergevel € 10.050,00 
☐ BO-0246 Onderheid terras 2,4 meter bij deel achtergevel € 7.950,00 
☐ BO-0250 Onderheid terras 3,6 meter achtergevel € 11.500,00 
☐ BO-0501 Trapkast onder open trap € 2.150,00 
☐ BO-0510 Positie keuken verplaatsen naar achtergevel € 750,00 
☐ BO-1505 Vergroten badkamer met 60 cm € 1.650,00 
☐ BO-1535 Slaapkamer 2 en 3 samenvoegen -€ 100,00 
☐ BO-1545 Slaapkamer 1 voorzien van een inloopkast  € 1.225,00 
☐ BO-1598 Indeling 1e verdieping conform 2e verdieping € 32.500,00 
☐ 

BO-1599 
Indeling 1e verdieping conform 2e verdieping incl. 
vergroting badkamer € 34.150,00 

☐ BO-3500 Vergroten voorraadvat van 150 naar 200 liter € 550,00 
☐ BO-3505 Vergroten voorraadvat van 150 naar 240 liter € 1.100,00 

 

Totaal bedrag: …………………………………………………………………….  
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in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer 
bij de bouwaanvang.          
  
Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. 
           
De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en 
sporenafstand.            
Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, 
die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.  Prijzen 
zijn onder voorbehoud van type fouten.       
            
Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend..     
       
Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn 
bijgeschreven op de bankrekening van Gebroeders Blokland B.V.    
       
            
De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en 
aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag.    
         
            getekend te:................................................. 

 
 
datum: ........................................................ 

de verkrijger: 

naam: ......................................................... 

 
handtekening: ............................................ 

getekend te:................................................. 
 
 
datum: ........................................................ 

de ondernemer: 

naam: ......................................................... 

handtekening: ............................................ 
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