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Meer- en Minderwerklijst



 

Optie Omschrijving 
Opgenomen in 
AO 

R 200 Uitbouw 1,2 m Madelief   €            17.750,00  

R 201 Uitbouw 1,2 m Boterbloem  €            17.995,00  

R 202 Uitbouw 1,2 m Pinksterbloem  €            18.550,00  

R 203 Uitbouw 1,2 m Hopklaver  €            18.895,00  

R 204 Uitbouw 1,2 m Witte Klaver   €            19.250,00  

      

R 250 Uitbouw 2,4 m Madelief   €            26.750,00  

R 251 Uitbouw 2,4 m Boterbloem  €            27.750,00  

R 252 Uitbouw 2,4 m Pinksterbloem  €            28.500,00  

R 253 Uitbouw 2,4 m Hopklaver  €            28.950,00  

R 254 Uitbouw 2,4 m Witte Klaver   €            29.950,00  

 

Optie 

Uitgevoerd conform 

indelingsvarianten aanvullende 
verkooptekening(en) Prijs (incl. BTW) 

  Madelief   

R 650 Extra slaapkamer 2e verdieping achterzijde   €              7.750,00  

R 651 Extra slaapkamer 2e verdieping voorzijde   €              7.250,00  

  Boterbloem   

R 702 

Dakkappel voorgevel 2 m breed                      

( bnr 24 t/m 28 en 31 t/m 38 )   €             10.575,00  

R 654 

Extra slaapkamer 2e verdieping voorzijde enkel 

mogelijk in combinatie met optie dakkappel 2 

m breed  ( bnr 24 t/m 28 en 31 t/m 38 )   €              7.250,00  

R 652 / R 653 

Extra slaapkamer 2e verdieping achterzijde      

( bnr 23, 29, 30, 39, 63 en 73 )   €              7.850,00  

R 655 

Extra slaapkamer 2e verdieping voorzijde         

( bnr 30 en 39 )   €              7.130,00  

R 656 / R 657 

Extra slaapkamer 2e verdieping voorzijde         

( bnr 23, 29, 63 en 73 )   €              7.250,00  

R 600 

Badkamer incl. toilet 2e verdieping voorzijde    

( bnr 30 en 39 ), niet mogelijk in combinatie 

met slaapkamer aan voorzijde ( badkamer incl. 

douche, toilet en wastafel, uitgaande van basis 

sanitair en tegelwerk, uitgevoerd conform 

technische omschrijving )  €            15.500,00  

  



 

  Pinksterbloem   

R 658 Extra slaapkamer 2e verdieping achterzijde   €              6.950,00  

R 659 Extra slaapkamer 2e verdieping voorzijde   €              8.575,00  

R 660 

Extra slaapkamer en badkamer 2e verdieping 

voorzijde ( badkamer incl. douche en wastafel, 

uitgaande van basis sanitair en tegelwerk, 

uitgevoerd conform technische omschrijving )  €            22.600,00  

  Hopklaver   

R 661 

Extra slaapkamer 2e verdieping achterzijde      

( bnr 18, 19, 20, 21, 40 en 48 )  €              8.150,00  

R 663 

Extra slaapkamer 2e verdieping voorzijde        

( bnr 18, 19, 20, 21, 40 en 48 )  €              6.950,00  

R 662 

Extra slaapkamer 2e verdieping achterzijde      

( bnr 22, 49 en 56 )  €              8.050,00  

R 664 

Extra slaapkamer 2e verdieping voorzijde        

( bnr 22, 49 en 56 )  €              6.875,00  

R 665 

Extra slaapkamer en badkamer 2e verdieping 

voorzijde ( badkamer incl. douche en wastafel, 

uitgaande van basis sanitair en tegelwerk, 

uitgevoerd conform technische omschrijving )   

( bnr 18, 19, 20, 21, 40 en 48 )  €            22.750,00  

  Witte Klaver   

R 666 

Extra slaapkamer met ensuite inloopkast 2e 

verdieping achterzijde ( bnr 2, 3, 4, 5, 6 en 7 )  €              9.825,00  

R 667 

Extra slaapkamer met ensuite badkamer 2e 

verdieping achterzijde  (incl. douche en 

wastafel, uitgaande van basis sanitair en 

tegelwerk, uitgevoerd conform technische 

omschrijving)  ( bnr 2, 3, 4, 5, 6 en 7 )  €            22.950,00  

R 668 

Extra slaapkamer met ensuite inloopkast 2e 

verdieping achterzijde                                    

( bnr 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 )  €            10.150,00  

R 670 

Extra slaapkamer met ensuite badkamer 2e 

verdieping voorzijde  (incl. toilet, douche en 

wastafel, uitgaande van basis sanitair en 

tegelwerk, uitgevoerd conform technische 

omschrijving)                                                

( bnr 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 )  €            23.850,00  

R 669 

Extra slaapkamer 2e verdieping achterzijde      

( bnr 1, 8, 9 en 17 )  €              8.875,00  

R 671 

Extra slaapkamer 2e verdieping voorzijde        

( bnr 1, 8, 9 en 17 )  €              7.100,00  

R 672 

Extra slaapkamer + kast + badkamer (incl. 

douche en wastafel, uitgaande van basis 

sanitair en tegelwerk, uitgevoerd conform 

technische omschrijving) 2e verdieping 

achterzijde ( bnr 1, 8, 9 en 17 )  €            23.050,00  

  



 

  Leeuwentand   

R 601 

Ensuite badkamer (incl. douche en wastafel, 

uitgaande van basis sanitair en tegelwerk, 

uitgevoerd conform technische omschrijving) 

op de 1e verdieping aan de achterzijde van de 

woning en berging/techniekruimte verkleinen  €            12.995,00  

R 673  Extra slaapkamer 1e verdieping voorzijde   €              3.850,00  

  Casco opleveren badkamer en toilet   

ST 200 

Casco op laten leveren badkamer en toilet 

Madelief, leidingwerk wordt op de standaard 

plaatsen afgedopt                                          

( bnr 50 t/m 55 en 64 t/m 72 )  €            -6.100,00  

ST 201 

Casco op laten leveren badkamer en toilet 

Boterbloem, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt                          

( bnr 24 t/m 28 en 31 t/m 38 )   €            -6.000,00  

ST 202 

Casco op laten leveren badkamer en toilet 

Boterbloem, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt                          

( bnr 23, 29, 30, 39, 63 en 73 )   €            -7.750,00  

ST 203 

Casco op laten leveren badkamer en toilet 

Pinksterbloem, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt ( bnr 41 t/m 47 )  €            -6.350,00  

ST 204 

Casco op laten leveren badkamer en toilet 

Hopklaver, leidingwerk wordt op de standaard 

plaatsen afgedopt                                          

( bnr 18, 19, 20, 21, 40 en 48 )  €            -8.750,00  

ST 205 

Casco op laten leveren badkamer en toilet 

Hopklaver, leidingwerk wordt op de standaard 

plaatsen afgedopt  ( bnr 22 en 56 )  €            -9.050,00  

ST 206 

Casco op laten leveren badkamer en toiletten 

Hopklaver, leidingwerk wordt op de standaard 

plaatsen afgedopt ( bnr 49 )  €            -9.050,00  

ST 207 

Casco op laten leveren badkamer en toiletten 

Witte Klaver, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt ( bnr 2 t/m 7 )  €            -9.150,00  

ST 208 

Casco op laten leveren badkamer en toiletten 

Witte Klaver, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt ( bnr 10 t/m 16 )  €            -9.550,00  

ST 209 

Casco op laten leveren badkamer en toiletten 

Witte Klaver, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt                          

( bnr 1,8,9 en 17 )  €            -9.200,00  

ST 210 

Casco op laten leveren badkamer en toilet 

Leeuwentand, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt ( bnr 57 t/m 62 )  €            -8.250,00  

  



 

  Vervallen keuken   

K 002 

Vervallen van keuken woningtype Madelief, 

leidingwerk wordt op de standaard plaatsen 

afgedopt    €            -4.000,00  

K 003 

Vervallen van keuken woningtype Boterbloem  

( bnr 24 t/m 28 en 31 t/m 38 ), leidingwerk 

wordt op de standaard plaatsen afgedopt    €            -4.000,00  

K 004 

Vervallen van keuken woningtype Boterbloem  

( bnr 23, 29, 30, 39, 63, 73 ), leidingwerk 

wordt op de standaard plaatsen afgedopt    €            -5.000,00  

K 005 

Vervallen van keuken woningtype 

Pinksterbloem, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt    €            -4.000,00  

K 006 

Vervallen van keuken woningtype Hopklaver, 

leidingwerk wordt op de standaard plaatsen 

afgedopt    €            -6.000,00  

K 007 

Vervallen van keuken woningtype Witte Klaver, 

leidingwerk wordt op de standaard plaatsen 

afgedopt    €            -7.500,00  

K 008 

Vervallen van keuken woningtype 

Leeuwentand, leidingwerk wordt op de 

standaard plaatsen afgedopt    €            -6.000,00  

 
 
Algemene voorwaarden meer- en minderwerken  

▪ Tot uitvoering van meer- en minderwerken wordt pas overgegaan nadat de bevestigingen voor 
opdracht door koper(s) ondertekend is. 

▪ Prijzen zijn inclusief B.T.W. 
▪ De optienummers evenals sluitingsdata worden op de definitieve meerwerklijst toegevoegd, deze 

zal via de kopersbegeleider aan u worden overhandigd. 
▪ Meer- en minderwerken worden gefactureerd volgens de in de aannemingsovereenkomst 

opgenomen voorwaarden. Op alle meer- en minderwerk opties zijn de algemene voorwaarden 
van Woningborg van toepassing. 

▪ Alle meer- en minderwerk loopt uitsluitend via onze kopersbegeleider. Meer- en minderwerk 
regelen via het uitvoeringsteam op bouwplaats is niet mogelijk.  

▪ Stam + de Koning Bouw B.V. kan het meer- en minderwerk eenzijdig annuleren. 
▪ Al de meer- en minderwerkoffertes dienen - tenzij anders vermeld - binnen 7 dagen ondertekend 

te worden geretourneerd. Niet ondertekende offertes worden niet in behandeling genomen. 
▪ Indien Stam + de Koning Bouw B.V. de offerte niet retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u 

geen wijzigingen in de woning wilt laten doorvoeren. 
▪ Indien het meer- en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdata getekend ontvangen is 

kan het bewuste meer- en minderwerk niet meer in opdracht genomen worden. 
▪ Prijzen in deze optielijst gelden alleen voor de sluitingsdatum. Indien er een woning/appartement 

verkocht wordt na de sluitingsdatum wordt er individueel gekeken wat er nog mogelijk zou 

kunnen zijn aan meerwerkopties, hiervoor zullen andere prijzen gehanteerd worden. 
▪ Per € 1000,- meerwerk zal er een werkbare werkdag aan uw aannemingsovereenkomst worden 

toegevoegd. 
▪ Indien ten gevolge van het totaal aantal doorgevoerde elektra-aanpassingen eventueel 

aanvullende aardlekschakelaars nodig zijn, worden deze later nog aanvullend aan u doorbelast. 
▪ Alle opties die aangeboden worden zijn onder voorbehoud van technische haalbaarheid, 

maatvoering van lichtpunten en ventilatiekanalen kunnen hierdoor afwijken. 

▪ Alle meer- en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het 
opdragen van deze meer- en / of minderwerken houdt automatisch accordering van deze 
voorwaarden in. 

▪ Deze indicatieve meer- en minderwerklijst is onder voorbehoud van eventuele prijs wijzigingen. 

 


