
Cascoverklaringen sanitair en tegelwerk
prijsvast t/m 

sluitingsdatum

12-10-2018 "Mooi Welgelegen" te Ouddorp

optienr. keuze incl. BTW

71999a Casco toilet(ten)  [ ] P.M.

Het  laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk van het toilet;

Het spuitwerk op de wanden vervalt, de wanden worden tegelgereed afgewerkt;

Het spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht;

De afwerkvloer wordt wel aangebracht;

Het binnendeurkozijn en binnendeur worden wel aangebracht;

Het afzuigpunt van de mechanische ventilatie wordt afgemonteerd en ingeregeld;

De dorpel ter plaatse van de deur vervalt;

Na oplevering kunt u in eigen beheer het toilet van sanitair en tegelwerk voorzien;

Het leidingwerk van de loodgieter wordt aangebracht conform standaard toiletindeling (leidingwerk afgedopt uit muur);

Het elektra wordt volledig afgemonteerd met schakelmateriaal.

U krijgt een gelimiteerd Woningborg certificaat waarin de toiletruimte(s) uitgesloten is(zijn) van de garanties.

71999 Casco badkamer(s)  [ ] P.M.

Het  laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk van de badkamer;

De wanden worden tegelgereed afgewerkt;

Het spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht.

De afwerkvloer wordt wel aangebracht behalve ter plaatse van de douche;

Het binnendeurkozijn en binnendeur worden wel aangebracht;

Het afzuigpunt van de mechanische ventilatie wordt afgemonteerd en ingeregeld;

De dorpel ter plaatse van de deur vervalt.

Na oplevering kunt u in eigen beheer de badkamer van sanitair en tegelwerk voorzien;

Het leidingwerk van de loodgieter wordt aangebracht conform standaard badkamerindeling (leidingwerk afgedopt uit muur);

Het elektra wordt volledig afgemonteerd met schakelmateriaal;

De elektrische radiator (900*600) wordt wel aangebracht;

De cv-slangen (vloerverwarming) worden aangebracht conform de standaard;

U krijgt een gelimiteerd Woningborg certificaat waarin de badkamer(s) uitgesloten is(zijn) van de garanties.

AKKOORDVERKLARING CASCO SANITAIR/TEGELWERK

Getekend te : ……………………………….

d.d. : ………………………………………….

Handtekening : ………………………………

Bouwnummer : ……………………………..      (svp op alle bladzijden invullen)

Naam : ………………………………………

Adres : ……………………………………….

Woonplaats : ………………………………..

Telefoon : …………………………………...       (privé)

Telefoon : …………………………………...       (zaak)
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