
BanBouw B.V.
Collseweg 23
5674 TR Nuenen
(040) 283 19 05
ellieworms@banbouw.nl

Opdrachtbevestiging Totaaloverzicht deadline 01

Datum 21-1-2022
Project 32 woningen Zuiver Bosrijk
Bouwnummer Zuiver Bosrijk 19

Klantgegevens
 

Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Grote opties"
 

Opties

Grote opties

00.00.00 Geen grote opties 1x € 0,00

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden betreffende de grote
opties.
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BanBouw B.V.
Collseweg 23
5674 TR Nuenen
(040) 283 19 05
ellieworms@banbouw.nl

Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Ruwbouwopties"
 

Opties

Ruwbouwopties

00.00.01 Geen ruwbouwopties 1x € 0,00

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden betreffende de ruwbouw
opties.
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BanBouw B.V.
Collseweg 23
5674 TR Nuenen
(040) 283 19 05
ellieworms@banbouw.nl

Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Keuken"
 

Opties

Keuken

47.00.01 Keuken projectleverancier 1x € -8.470,00

De keuken wordt gekocht bij de projectleverancier. De kosten voor de stelpost
worden door BanBouw terug gegeven en zullen door de projectleverancier
rechtstreeks gefactureerd worden. Op deze manier zal de garantie rechtstreeks
via de projectleverancier lopen.
Gelieve bij opmerkingen te noteren of de keuken voor of na oplevering geplaatst
zal worden.

Keukenindeling conform tekening Van Diessen referentie 200037 d.d.
17-01-2022.
Montage keuken NA oplevering.
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BanBouw B.V.
Collseweg 23
5674 TR Nuenen
(040) 283 19 05
ellieworms@banbouw.nl

Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Elektra"
 

Opties

Elektra

70.04.01 Extra loze leiding vanuit meterkast 3x € 660,00

Het leveren en monteren van een extra loze leiding vanuit de meterkast naar een
andere locatie in de woning. Te monteren op een hoogte van ca. 300mm boven
vloerpeil.

Conform tekening Van Diessen referentie 200037 d.d. 17-01-2022.

Totaal incl. BTW
 

€ -7.810,00

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.
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Begane grond

Status getekendProjectnr.Schaal

Datumrev.

A
B
C
D

tekeningnr.

Omschrijving:

Bosrijk - De Bast

672

Koperstekening, woning 19
begane grond

KT.19.01:50TER CONTROLE TPH

21-01-2022

schaal  1 : 50

Berging

De ingeschreven maten op de tekening zijn circa
maten, hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend
Indien deze maatvoering tussen wanden is
aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden
met enige wandafwerking.
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Eerste verdieping

Status getekendProjectnr.Schaal

Datumrev.

A
B
C
D

tekeningnr.

Omschrijving:

Bosrijk - De Bast

672

Koperstekening, woning 19
eerste verdieping

KT.19.11:50TER CONTROLE TPH

21-01-2022De ingeschreven maten op de tekening zijn circa maten, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige
wandafwerking.
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Tweede verdieping

Status getekendProjectnr.Schaal

Datumrev.

A
B
C
D

tekeningnr.

Omschrijving:

Bosrijk - De Bast

672

Koperstekening, woning 19
tweede verdieping

KT.19.21:50TER CONTROLE TPH

21-01-2022De ingeschreven maten op de tekening zijn circa maten, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige
wandafwerking.



Verklaring van de cijfercode op de tekeningen:

Zijde1/1

De Run 8274
NL 5504 EM Veldhoven

040-2539833

Naam:  Banbouw B.V.

Opmerkingen:

-Géén leidingen en WCD* plaatsen achter apparatuur.
-Ook niet onder onderbouw vaatwassers, koelkasten en vriezers.
-Achter de bovenkasten is een ruimte van maximaal 1cm.
-Achter de achterwanden van de onderkasten is een ruimte van maximaal 4cm.
-Geen WCD*, kranen en leidingen plaatsen op de scheiding van 2 kasten.
(Indien mogelijk het midden van de kast aanhouden)
-WCD* t.b.v. inbouwapparatuur allemaal monterenvoor plaatsing keuken.
-Tegelvloer e.d. doorleggen tot minimaal 40cm vanaf de muur.
-Waterleidingen en afvoeren strak tegen de muur plaatsen en op aangegeven hoogte naar voren brengen.
-Vloeren moeten vlak gesmeerd zijn, gelijk met afgewerkte vloer.
-Zeil, kurk en parket mag na plaatsing van keuken.
-Muren voor plaatsing keuken goed vlak en haaks smeren vanaf vloer tot plafond.
-Gat t.b.v. afvoer afzuiging voor montage keuken aanbrengen.
-Aantal Watt bij stopcontacten huishoudelijke apparatuur naar eigen inzicht.

Let op in het algemeen!!! :

-Gas en de daarvoor benodigde materialen zoals gasslang en gaskraan (worden niet meegeleverd).
-Kraan en spoelbak en de daarvoor benodigde materialen zoals syphon e.d.
-Electra en de daarvoor benodigde materialen zoals verlengkabels.
-Bij keramische en inductie kookplaten wordt geen snoer + stekker meegeleverd (via electricien)
-Afzuigkap en de daarvoor benodigde materialen zoals afvoerslang, buitenrooster e.d. (Indien niet meegenomen in de offerte)

Om de levensduur van uw nieuwe kraan te verlengen leveren wij u gratis aansluitkraantjes met filter ter bescherming.
(Wij verzoeken u daarom deze te laten installeren door uw installateur).

Montage van de keuken is EXCL. aansluiten van!!! :

Referentie:  200037
Adres:  Project Bosrijk-Zuiver,  Keuken 4300-3950-3600

Datum:  17.01.2022

*WCD = wandcontactdoos

-Bij voorkeur alle WCD* inbouw.

Code: Omschrijving:

01. Warmwatertoevoer

02. Koudwatertoevoer

03. Afvoer van minimaal 40mm doorsnee

04. Koudwatertoevoer t.b.v. vaatwasser met kraan (kraan na plaatsing keuken)

05. Afvoer 40mm t.b.v. vaatwasser op aangegeven hoogte

08. WCD* t.b.v. oven/magnetron ± 3600 Watt

09. WCD* t.b.v. vaatwasser ± 3200 Watt

12. WCD* enkel t.b.v. inbouwapparatuur

16. Aansluiting t.b.v. keramische/inductiekookplaat 2 keer 220 V, d.m.v. Perilex WCD*

22. Aansluiting t.b.v. stopcontact in werkblad

23. Loze leiding

Ellie
Tekstvak
3x optie 70.04.01
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