
KEUZEMOGELIJKHEDEN MEER- EN MINDERWERK  |  OKTOBER ’22 1

VOORWOORD
Allereerst willen wij u graag feliciteren met de aankoop van uw woning in het project Oliviers Kreek te 
Poeldijk. Wij kunnen  ons voorstellen dat u in de afwerking en/of installatie enige wijzigingen wenst aan te 
brengen. Om u hiertoe de mogelijkheid te bieden, hebben wij deze meer- en minderwerklijst samengesteld. 
Wij verzoeken u deze goed door te lezen.

In deze brochure staan de mogelijkheden omschreven omtrent de keuzes in o.a. sanitair en tegelwerk 
en eventuele wijzigingen in de woning, het zogenaamde meer- en minderwerk, zoals deze gelden in dit 
woningbouwproject.

Wij vertrouwen erop u hiermee aan uw verwachtingen te voldoen.

INLEIDING KEUZEMOGELIJKHEDEN 
MEER- EN MINDERWERK
Kopers informatieavond
Op een nog nader te bepalen tijdstip zal er een 
kopers informatieavond worden georganiseerd. Op 
deze avond kunt u uw eventuele vragen stellen aan 
het bouwteam, bemonsteringen van materialen 
en opties bekijken en niet te vergeten uw nieuwe 
buren ontmoeten. U ontvangt hiervoor te zijner tijd 
een aparte uitnodiging. Mocht tijdens of na afloop 
hiervan blijken dat er complexe vragen zijn of is 
er alsnog de behoefte dan volgt er een individueel 
gesprek naar wens met de kopersbegeleider.

Kopersportaal
Eekhout Bouw werkt met een online kopersportaal. 
In dit portaal kunt u informatie vinden inzake 
het project en de gegevens van uw woning. De 
communicatie tussen u als kopers en Eekhout 
Bouw verloopt ook via dit portaal. Na de kopers 
informatieavond ontvangt u een inlogcode van dit 
portaal. Zorg ervoor dat uw juiste e-mail adres bij 
ons bekend is.

Telefonisch spreekuur
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen 
hebben over het meer- en minderwerk of aan-
verwante zaken, dan kunt u gebruik maken van 
het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en 
donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.

Via het kopersportaal kunt u ook online uw vragen 
stellen. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen 
zijn via het kopersportaal en om het overzicht te 
bewaren verzoeken wij u om uw vragen betreft het 
meer- en minderwerk zoveel mogelijk te bundelen 
voordat u het aan ons doorgeeft.

Voordat u de definitieve koopakte heeft onder
tekend is de makelaar uw contactpersoon. Wij 
verzoeken u uw eventuele vragen tot die tijd aan 
hem of haar te stellen.

Sluitingsdatum
Opdracht geven voor het laten uitvoeren van de 
aangeboden wijzigingen uit het meer- en minder-
werkoverzicht, is mogelijk tot een bepaalde datum, 
de zogenoemde sluitingsdatum. Afhankelijk van 
de planning van de bouw, waarbij rekening wordt 
gehouden met de benodigde voorbereidingstijd 
en levertijd van materialen, zijn deze data voor 
de diverse onderdelen bepaald. Opgaven voor 
wijzigingen die ontvangen worden ná het verstrijken 
van een sluitingsdatum, kunnen daarom niet meer 
worden uitgevoerd. De sluitingsdata worden nader 
bekend gemaakt via het kopersportaal.

Opdrachten meer- en minderwerk
Nadat de sluitingsdata bepaald zijn, ontvangt u 
tegelijkertijd met de infobrief de melding dat u in 
het kopersportaal de mogelijkheid heeft om aan te 
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geven of u van de aangeboden wijzigingen uit het 
meer- en minderwerkoverzicht gebruik wilt maken. 
Wij verzoeken u om via het kopersportaal de 
wijzigingen vóór de betreffende sluitingsdatum aan 
te geven. Wanneer u géén wijzigingen wenst, vragen 
wij u om dit ook aan te geven in het kopersportaal. 
Dit ten behoeve van onze administratie en om 
misverstanden te voorkomen.

Bevestiging meer- en minderwerk
De facturen inzake het meer- en minderwerk 
zijn voorzien van een overzicht waarop de door 
u opgegeven meer- en minderwerkkeuzes zijn 
aangegeven. U kunt deze overzichten tevens 
terugvinden in het kopersportaal. Dit overzicht is 
tevens de ontvangstbevestiging van het door u 
gewenste meer- en minderwerk. Wij verzoeken u dit 
blad goed te controleren. Indien dit overzicht niet 
overeenstemt met uw opgave, verzoeken wij u dit 
zo spoedig mogelijk aan Eekhout Bouw kenbaar te 
maken.

Betalingsvoorwaarden meer- en minderwerk
De in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief 
21 % B.T.W. Eventuele wijzigingen zullen worden 
doorberekend.

Indien het saldo van het opgedragen meer- en 
minderwerk leidt tot betaling of restitutie, wordt 
25% van dit bedrag gefactureerd of gecrediteerd 
bij opdracht (dan wel bij het verstrijken van 
sluitingsdata) en 75% vóór oplevering. Verrekening 
van de opgedragen wijzigingen vindt plaats conform 
de voorwaarden van Woningborg.

De facturering zal via Eekhout Bouw verlopen.

Uw kopersbegeleider
De heer Max de Maat
T: 0174 295740


