
Indien formulier aanvraag meerwerk

(in afwijking op procedure meer- en minderwerk d.d. 15-10-2015)

Naam: ………………………..

Bouwnummer: ……………..

Dit invulformulier dient u mee te sturen met de aanvraag van het door u gewenste meerwerk.

De aanvraag dient compleet te zijn en voorzien van de volgende informatie:

 - wensen voor de gehele woning (incl. maatvoering) op tekening eventueel met tekstuele uitleg 

en gespreksverslag van kopersadviseur Thea de Groot

 - ondertekende keuken offerte van Poggenpohl Amsterdam

 - ondertekende sanitair offerte van Wout's tegelhandel B.V.

Dit ‘formulier aanvraag meerwerk’ is een afwijking op het oorspronkelijke formulier. De bouw 

van RIV// is gestart in november 2015 en er wordt hard gewerkt om het gebouw zo snel mogelijk 

af te ronden. Helaas zijn hierdoor niet alle keuzes in het meer- minderwerk meer mogelijk. Dit 

heeft te maken met onder andere de inkoop van bouwmaterialen en de strakke planningen 

van onderaannemers. 

De volgende onderdelen kunnen niet meer gewijzigd worden:

 - plafondlichtpunten

 - posities van deuren en wanden

 - draairichting van de deuren

 - de opstelling van het sanitair

 - elektra punten in betonwanden

 - er wordt geen geld terug gegeven voor vervallen onderdelen

de volgende punten kunnen gewijzigd worden: (voor 20 mei)

 - type binnendeuren en beslag

 -elektra punten in niet betonwanden

 - uitvoering schakelmateriaal

 - uitvoering keuken en badkamer

Na het indienen van het meerwerk wordt de aanvraag beoordeeld door de hoofdaannemer 

en de installateur. Deze behoudt zicht het recht voor om de aanvraag af te wijzen, gezien

de verantwoording naar de overige kopers, de planning van uw appartement heeft invloed 

op de planning van de overige appartementen.

Planning en deadlines van het meerwerk 

week nummer …… …… …… …… ……

doorlooptijd in weken 1e 2e 3e 4e 5e

indiennen wensen

offerte maken door Pleijsier Bouw

controlle offerte door kopers

aanpassen offerte door PB en ondertekenen door koper

indien de bovenstaande deadlines niet worden behaald zullen de wensen opnieuw worden 

getoetst aan uitvoerbaarheid.


