
Van Santvoort Bouw B.V.
De Plank 89
5504 EE  VELDHOVEN

BPD Ontwikkeling BV T 040-2531818

t.a.v. Afdeling Financiën
Kronehoefstraat 72 info@van-santvoort.com

5622 AC  EINDHOVEN www.van-santvoort.com

Nederland
KvK 17040506
BTW NL004215552B01
BIC ABNANL2A
Bank NL26ABNA0460049267

Projectnr. : 21821807 G-rekening NL83ABNA0995058822

Omschrijving project : 61 woningen Huysackers fase 1b
Bouwnr. : 038
Datum : 22 november 2019

Hierbij doen wij u de offerte toekomen van door u aangevraagde individuele wensen. Alle genoemde prijzen 
zijn inclusief BTW.

Wij verzoeken u vriendelijk de wensen welke u niet wilt laten uitvoeren en de wensen welke u nog wilt 
aanpassen door te strepen. Vervolgens verzoeken wij u de offerte in enkelvoud te ondertekenen en binnen 
één week na bovengenoemde datum aan ons te retourneren. Van de wensen welke door u akkoord zijn 
bevonden ontvangt u daarna een opdrachtbevestiging en tevens ontvangt u daarbij een factuur. Aanvullende 
en/of aangepaste wensen zullen wij dan opnieuw aan u offereren. Indien uw offerte niet binnen de gestelde 
termijn ondertekend in ons bezit is, behouden wij ons het recht voor om de geoffreerde individuele wensen te 
weigeren en/of een prijsconsequentie door te berekenen.

Wij willen u er op attenderen dat aangevraagde individuele wensen kunnen leiden tot bouwtijdverlenging.

Deze offerte is geldig tot een week na dagtekening.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding gemaakt te hebben en zien uw opdracht graag 
tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Optie Omschrijving
Verkoopprijs 

incl. btw

22.50.05 Optie 9: Optieindeling 2 op de 2e verdieping type I € 7.450,00
Optieindeling 2 op de 2e verdieping, bestaande uit 1 technische ruimte en
1 onbenoemde ruimte.
**
E.e.a. conform optietekening VT-I d.d. 15-04-2019.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie wordt de 0-op-de-meter norm niet meer gegarandeerd
Uiteraard kan onderzocht worden of de woning alsnog aangepast kan worden naar 
0-op-de-meter door nieuwe berekeningen te laten uitvoeren.
De kosten voor deze berekeningen en de eventuele aanpassingen die hieruit 
voortvloeien, zijn niet in deze prijs inbegrepen.

Totaal incl. BTW € 7.450,00
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Van Santvoort Bouw B.V. Voor akkoord:

Handtekening:

Datum: ________________________________

Plaats:  ________________________________
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