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Start heiwerkzaamheden
Vandaag is het zover! De heiwerkzaamheden zijn
vandaag gestart. In de loop van vandaag wordt de
eerste heipaal van de Basis woningen de grond
ingeslagen.
Start bouw Schermwoningen
De start van de bouw van de Schermwoningen is
nog niet bekend. De start is afhankelijk van de
voortgang van de Basiswoningen. In de vakantie
wordt nog druk gewerkt aan de geprefabriceerde
funderingsbalken in de fabriek welke op de bouwplaats op de heipalen gezet moet worden. Ook de
betonwanden worden op dit moment in de fabriek
gemaakt.
Meer- en minderwerklijsten
Er worden een aantal verschillende meer- en
minderwerk lijsten gemaakt. Wij maken onderscheid in de volgende lijsten:
• Basiswoningen
• Schermwoningen
• Donjons Noord en Zuid
• Centrale toren
• Poort van Leur
Procedure invullen meer- en minderwerklijst
Er komen 2 aparte meer- en minderwerklijsten per
deelproject. Een standaard lijst en een aanvullende lijst. Het verschil zit hem in het tijdstip van inleveren van de lijsten. Wij vragen u de standaard
lijst op een eerder tijdstip in te leveren dan de
aanvullende lijst. De aanvullende lijst is meer op
de afbouw gericht, met onder andere keuken,
sanitair, tegel en kleur keuzemogelijkheden. Per
bouwdeel ontvangt u van ons bericht wanneer wij
welke lijst ingeleverd willen hebben.

Na het invullen van de definitieve meer- en minderwerklijst 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 doorgevoerd worden.
Informatiecentrum op de bouwplaats
Op de bouwplaats richten wij een informatiecentrum in met de volgende onderdelen:
• De drie sanitairseries worden getoond, met hierop een toilet, wastafel, douchebak en mengkranen. Dit is geen complete opstelling, echter
krijgt u wel een goede indruk qua vorm en kleur.
• Ook zijn er monsterborden van de Keller keukens beschikbaar, zodat u een indruk krijgt van
de keukenkastjes en greepjes. Qua kleurenkeuze hebben wij door Sikkens op A5 formaat de
kleuren laten schilderen, omdat de kleur op internet niet goed overkomt.
Het informatiecentrum zal op een aantal vaste
dagen/tijden te bezichtigen zijn, gefaseerd per
bouwdeel. U krijgt van ons bericht over de openingstijden.
Definitieve meer- en minderwerklijst Basiswoningen d.d. 11-07-2007
De definitieve meer- en minderwerklijst voor de
Basiswoningen staat vanaf nu online op
www.lambrasse.nl. De inleverdatum van de aanvullende lijst wordt u in een later stadium kenbaar
gemaakt.
Voorlopige meer- en minderwerklijst Schermwoningen d.d. 11-07-2007
De voorlopige meer- en minderwerklijst voor de
Schermwoningen staat vanaf nu online op
www.lambrasse.nl. De lijst heeft een voorlopige
status en zal in week 35 (27 t/m 31 aug.) definitief
online gezet worden, waarna u de lijst kunt invullen en terugsturen per post. In de definitieve lijst
vermelden wij wanneer wij de lijst uiterlijk ingevuld
retour moeten hebben.
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.

