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Start bouw Basiswoningen 
Na de bouwvak zal gestart worden met de bouw 
van de Basiswoningen. In de vakantie wordt nog 
druk gewerkt aan de geprefabriceerde funde-
ringsbalken in de fabriek welke op de bouwplaats 
op de heipalen gezet moet worden. 
 
Kopersbegeleiding 
Bas Ceulen van Pepping Bouw zal uw aanspreek-
punt zijn betreffende het meer- en minderwerk. 
Vragen en opmerkingen kunt u bij voorkeur via  e-
mail versturen, e-mail adres: bceulen@pepping.nl 
 
Meer- en minderwerklijsten 
Er worden een aantal verschillende meer- en 
minderwerklijsten gemaakt. Wij maken onder-
scheid in de volgende lijsten: 
• Basiswoningen en Schermwoningen, m.u.v. de 

principetekening welke achter de lijst is ge-
voegd, de Schermwoningen krijgen namelijk 
een aparte tekening, waarop een aantal opties 
in de uitbouw verduidelijkt zijn. 

• Donjons Noord en Zuid 
• Centrale toren 
 
Procedure invullen meer- en minderwerklijst 
Wij plaatsen gedurende 1 week een voorlopige 
lijst digitaal op de internetsite. Gedurende deze 
week kunnen onduidelijkheden of aanvullingen 
kenbaar gemaakt worden. Na deze week wordt de 
lijst definitief gesteld en kan deze ingevuld wor-
den. 
 
Na het invullen van de definitieve meer- en min-
derwerk lijst zullen wij de lijst individueel met uw 
keuzes verwerken en aan u ter controle sturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat wij de gecontroleerde lijst van u ontvangen 
hebben, wordt deze definitief gesteld en worden 
onderaannemers en leveranciers ingelicht. Hierna 
kunnen geen wijzigingen meer doorgevoerd wor-
den. 
 
Voorlopige meer- en minderwerklijst Basiswo-
ningen 19-06-2007 
De meer- en minderwerk lijst voor de Basiswonin-
gen (rug aan rug woningen) staat vanaf nu online 
op www.lambrasse.nl. De lijst heeft een voorlopi-
ge status en zal na 1 week definitief online gezet 
worden, waarna u de lijst kunt invullen en terug 
sturen per post. 
 
Oplevering 
De oplevering van de woningen zal grofweg 
plaatsvinden op volgorde van bouwnummer. Een 
prognose is op dit moment nog niet te geven, 
omdat dit afhankelijk is van de daadwerkelijke 
start van de bouw van uw woning. 
 
 


