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De keuken is gewijzigd ten opzichte van
wat wij u eerder hebben voorgesteld in
het onderhouds- en renovatievoorstel.
Hierboven ziet u deze gewijzigde
opstelling. Wij vragen u hier akkoord op
te geven:

www.agnova.eu

AGNOVA Architecten

verlaagd
plafond

KK

033 455 4004

Akkoord:

Handtekening:

22
Keuken nieuw
Hoekwoning rechts (lift)

Paulus Borstraat 43

3812 TA Amersfoort

keuken

gang

KK

verlaagd
plafond

CV-ketel

WM

MK

toilet

WM

KK

blad

verlaagd
plafond

1:50

ganggang

schaal

badkamer
MK

Hoekwoning rechts (lift)

formaat A3

Middenwoning

/ gewoon thuisvoelen /

BĲLAGE 1 – Keuzes en opties
Keuzes keukens en badkamers

Meerwerk opties tegen eenmalige betaling

U kunt kosteloos, uit de collectie van de
Woongoed Zeist, een handgreep, de kleur van
het aanrechtblad en de kastjes kiezen.
Ook voor het tegelwerk van de keuken,
badkameren toilet kunt u kiezen uit
verschillende kleuren. U kunt uw keuzes
bekend maken nadat het persoonlĳk gesprek
met u heeft plaatsgevonden.

Voorafgaand aan de renovatie kunnen
desgewenst, tegen een eenmalige betaling
opties worden gekozen. Voorwaarden voor
deze opties zĳn :
•
De opties worden door Woongoed Zeist
tijdens de renovatie aangebracht.
De huurder betaalt aan de aannemer
Heilĳgers Bouw bv een eenmalige
vergoeding voor de optie conform
onderstaand overzicht. De huurder
betaalt de kosten voor oplevering;
•
Onderhoud en vervanging van de opties
zĳnvoor rekening van de huurder;
•
Bij mutatie zal met deze extra opties
worden omgegaan conform het ZAVbeleid van Woongoed Zeist.

Keukenopties hoekwoning:
Basis keuken •
Drie onderkasten 60-60-60 en drie bovenkasten
met motorloze afzuigkap met bovenkast
OPTIE A
•
1 st. onderkast vervangen door ladekast
OPTIE B
•
1 st. onderkast vervangen door vaatwasser
OPTIE C
•
Extra bestekbak t.b.v. Lade 60 cm.
Keuze hoogte Keukenblad:
•
Hoogte keukenblad 90 cm (standaard hoogte)
•
Hoogte keukenblad 95 cm

Bedrag, incl. btw
geen extra kosten
180 ,€
600 ,€
15 ,€

De opties die u heeft gekozen noemen we ‘zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s)’. U betaalt de ZAV zelf en
deze is daarmee uw eigendom. Als u de huur van uw woning opzegt, hoeft u deze ZAV’s niet te verwĳderen.
U kunt ze eventueel over laten nemen door de volgende huurder.

