
Vragen en antwoorden

Locatie en proefserie 

De winnende concepten worden daadwerkelijk gerealiseerd op een van de 
locaties van de initiatiefnemers. Zijn de locaties al bekend en hoe zit het 
met het bestemmingsplan?
We zijn druk bezig met de locaties! Met de betrokken gemeenten worden 
overleggen gevoerd. Het zal niet een locatie worden waar alle winnende 
woningtypen worden gerealiseerd, maar verschillende plekken met ook 
verschillende opdrachtgevers. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het 
regelen van het bestemmingsplan. 

Worden de PMC 2 en 7 woningen door de corporaties aangekocht? Of is er 
ook een financiering vraag?
Wij vragen in onze challenge naar innovatie. Dit kan bijvoorbeeld ook zijn door 
andere eigendomsverhoudingen, leaseconstructies, financieringsvormen, etc.. 
Verras ons met uw oplossing om de TCO voor de woningcorporaties substantieel 
te verbeteren. 

Waarom zoekt u vernieuwing in eigendomsverhoudingen? Bedoelt u 
daarmee de opstal of de grond?
We willen ruimte creëren, wellicht zit juist daar een kansrijke oplossing. 
Er wordt steeds vanuit gegaan dat de corporaties het product afnemen. 
Het kan ook in gedeeltelijke opstal zijn, of bijvoorbeeld een ‘statiegeld’ 
oplossing. Kom met nieuwe innovatieve ideeën! Wij hebben de wat vraag 
geformuleerd, u komt met een oplossing.

Mogen we uitgaan van welstandsvrij bouwen?
Helaas is het nog niet in iedere gemeente mogelijk om welstandsvrij te bouwen. 
Om deze reden hebben wij in de uitvraag dan ook vermeld dat de woningen 
voldoende flexibiliteit dienen te bieden om in de lokale beeldkwaliteitsplannen 
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te kunnen passen. Anderzijds snappen we de vraag en vragen we richting de 
gemeentes ruimte om te kunnen handelen. 

Onze optimale TCO ligt bij meer dan 20 woningen, mogen we afwijken? 
Om oplossingen enigszins met elkaar te kunnen vergelijken willen we een 
proefserie van 20 op de locaties aanhouden. Graag vernemen wij wat de (meer)
prijs is voor 20 woningen t.o.v. het door u voorgestelde optimum. Op het 
aanmeldformulier wordt deze vraag ook specifiek gesteld. 
Mag het voor PMC 2 een rij van 20 woningen zijn?
Nee, 2 rijen van 10 woningen is de eis. Anders is de rij te lang voor de betrokken 
woningcorporaties die met de oplossingen direct aan de slag willen.

Hoe ziet het appartementengebouw eruit: zijn dit 2 gebouwen van 10 
appartementen of hoeveel laags moet het bestaan? 
Het is aan eenieder zelf om dit te bepalen. Het mag 1 appartementengebouw zijn 
maar ook opgesplitst, afhankelijk wat voor uw aanbieding het beste past.

De doelgroep 1- en 2 persoons huishoudens tot 23 jaar is een doelgroep, die 
met de keuze van jullie types buiten de boot valt. Namelijk een woning met 
een huur tot € 442,46. Kan er een type bij om ook deze doelgroep binnen de 
challenge mee te nemen?
De grootste behoefte van de deelnemende corporaties ligt bij de doelgroep 1- 
en 2 persoonshuishouden met een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens. 
Daarom richten wij ons in deze challenge hierop.

Opschaling en vervolg

Mogen we bij vervolgopdrachten uitgaan van de werkelijke kosten en niet 
o.b.v. inschrijving voor deze prijsvraag? 
We doen de uitvraag niet om eenmalig gebruik te kunnen maken van een 
korting. We gaan uit van het continue verbeteren van het product en/of het 
proces, dus betere kwaliteit en verkoopprijs én doorlopende vervolgopdrachten, 
zodat naar de toekomst toe de prijs verder kan worden geoptimaliseerd. In 
de besparing willen we ook inzicht krijgen in deze challenge. We willen graag 
begrijpen waar het optimum ligt. 

TCO is pas optimaal bij afname garanties, zekerheid over aantallen en 
continuïteit in de fabriek. Welke aantallen mogen we noteren?
•  We hebben het over een innovatievraagstuk: we vragen de markt om te 

komen met nieuwe, innovatieve oplossingen. Wij doen een uitvraag met wat: 
de hoe vraag wordt door u beantwoord: er zijn vele oplossingen mogelijk. 

•  Wij weten dat er een grote vraag is maar kunnen geen volume per jaar 
aangeven. Het aanbod creëert de vraag en de relevantie voor de kopende 
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partij. Veel volume kan momenteel niet worden gerealiseerd doordat over de 
exploitatieperiode de TCO te hoog is. 

•  Met deze challenge willen we vraag en aanbod bij elkaar brengen. We hopen 
dat de markt op basis van onze vraag de kansen ziet en hierop aanbod 
creëert. 

Kunt u eveneens aangeven welke zekerheden er tot de genoemde 
opschaling bestaan? Of anders, welke aspecten zijn bepalend om al dan niet 
op te schalen? 
De behoefte is 150.000 woningen, inmiddels wordt er al gesproken over het 
bouwen van 1 miljoen woningen de komende 10 jaar. De noodzaak is er! Wij 
bieden met deze challenge een platform om goede oplossingen zichtbaar te 
maken.

Technisch inhoudelijke vragen

Hoe verhoudt dit zich het innovatieve karakter van de challenge tot het 
traditionele PvE? Bijvoorbeeld: de afmetingen van de verschillende ruimtes 
zijn al voorgeschreven. Er wordt uitgegaan van tegelwerk.
Tegelwerk mag, hoeft niet. Dit passen we aan in de brief, slip of the pen! 

Waarom is MPG gekozen als beoordelingstool voor 
duurzaamheidscriteria? 
Bij gebrek aan een beter alternatief. We vinden circulair bouwen belangrijk, 
maar er is nog geen norm vastgesteld. We volgen daarom de MPG die ook 
in BBL is opgenomen. 

Mogen wij de afmetingen van een bestaand project gebruiken, of zijn 
de gegeven afmetingen bindend? Dit zou ons een hoop tijd en geld 
kunnen besparen. Mag er worden afgeweken van de matjes?
Dat mag! De matjes die zijn beschreven zijn de minimale maten. Let 
wel: indien u daarvan afwijkt, dient u dit goed te beargumenteren. De 
woonkwaliteit die zit in de ruimte moet worden gewaarborgd. Toon aan 
dat de kwaliteit niet verloren gaat voor de doelgroep waar de woning voor 
bedoeld is.

Indien u kiest voor kleinere matjes/andere maatvoering, dan kunt u wellicht 
niet een van de winnaars worden, maar krijgt u vanuit het NCB  een 
platform. Verras ons en mogelijk dat ons dit anders doet besluiten! 
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In de uitdaging wordt geschreven dat, milieu: mogelijkheid om 
achteraf eenvoudig koeling te realiseren met minimale ingrepen en de 
aangeboden installatie. Koeling nog aanvullend aan de eisen TO-juli? 
Moet de woning wel blijven voldoen aan BENG? 
De woningen moeten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. 
Het kan zijn dat uw oplossing voldoet aan BENG (+ TO-juli), zonder dat er 
koeling in de woning nodig is. Indien in de toekomst blijkt dat koeling voor 
de woning wenselijk is, moet dit mogelijk zijn. De voorkeur is dan uiteraard 
dat dit eenvoudig kan. 

Kunnen we afwijken van de beschreven afmetingen wanneer de 
oppervlakte van de slaapkamers minimaal gelijk blijft en de indeling 
van de slaapkamers functioneel is (ruimte voor (dubbel)bed, kast)? 
Wat is de achtergrond (bedoeling) van de opgegeven afmeting? 
Rolstoel toegankelijk? 
Er mag afgeweken worden. Bij de 2 levensloopbestendige types moet de 
woning rolstoeltoegankelijk zijn. 

Onder technische en esthetische kwaliteit staat aansluitkosten nuts 
(warmtenet, water, elektra, riool en communicatie). Wie is daar 
verantwoordelijk voor?
De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het aanvragen van de 
nuts aansluitingen moet aangeboden worden. 

Onder de kop “Milieu” wordt aangegeven dat alleen FSC-gecertificeerd 
hout mag worden toegepast. Wij nemen aan dat ook gelijkwaardige 
alternatieven (PEFC) mogen worden toegepast. Is dit juist? 
Dat klopt, PEFC is ook toegestaan. 

Onder BENG wordt voor woning PMC 2 gesproken van een all-
electric oplossing. Dient hierbij aansluiting op een warmtenet buiten 
beschouwing gehouden te worden? Dit leidt namelijk tot andere 
kosten. Ofwel wat is het uitgangspunt? 
Voor PMC 2 is BENG het uitgangspunt o.b.v. all-electric oplossing. Voor PMC 
7 kan gekozen worden voor een eigen collectieve warmteoplossing of all-
electric. Voor alle woningtypes geldt dat een optie tot aansluiting op een 
lokaal warmtenet mogelijk moet zijn, maar er hoeft niet mee gerekend te 
worden. Toon aan dat er voorzieningen zijn die aansluiting mogelijk maken. 

Wat wordt bedoeld met advies voor Grond mechanisch onderzoek 
en Flora- en Fauna, waarbij het onderzoek door de opdrachtgever 
wordt uitgevoerd. Wat wordt er dan precies verwacht van de 
conceptaanbieder? 
De conceptaanbieder adviseert de opdrachtgever (indien dit noodzakelijk is) 
waar rekening mee gehouden dient te worden t.b.v. het concept. 
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Waarom is er niet gekozen om een TCO mee te geven of een gemiddeld 
budget per woning?
Iedere woningcorporatie heeft haar eigen besluitvormingsproces en 
rekenmethodiek om te komen tot haar rendementseisen/investeringen. 
Om deze reden wordt er een prijs gevraagd van de woning incl. 50 jaar TCO 
en geven we aan de voorzijde geen plafond of richting. Huidige prijzen zijn 
bekend bij de marktpartijen/aanbieders. Ook hier geldt: verras ons.

Stel wij kunnen een product aanbieden met aantoonbare lagere 
onderhoudskosten, geeft dat wat rek in het budget?
Wij vragen een totaaloplossing. Een aanbiedingsprijs met daarin de 
kosten van de woning incl. 50 jaar TCO. Gespecificeerd aanbieden. Initiële 
investering jaar 0 en onderhoudskosten over 50 jaar. 

Proces vragen

Er staat dat er geen vertrouwelijke informatie in de indiening mag staan, 
zal de indiening openbaar worden of alleen gedeeltelijk? 
Niets wordt buiten interne verdeling aan selectiecommissie, jury en 
deelnemende corporaties openbaar gemaakt zonder expliciete toestemming van 
de indiener. 

Is er vrijheid in het format waarin de indiening wordt gedaan? Of zijn 
er beperkingen in bestandstype en formaat bijvoorbeeld?
Op de website www.soyouthinkyoucanbuild.com is de brief, het deelname 
reglement en de link naar het ESTI platform voor het indienen van uw 
aanbieding opgenomen. We adviseren om het ESTI platform nu al te 
bekijken. Dit biedt extra duidelijkheid bij het uitwerken van uw aanmelding. 

Moeten er per inschrijver per se 3 concepten worden ingediend, of kan 
je als inschrijver ook voor 1 concept inschrijven?
De inschrijver mag voor 1, 2 en ook voor 3 concepten inschrijven.

In het reglement staat dat er op elk moment nog zaken aangepast 
mogen worden. 
Dit zal niet of nauwelijks voorkomen. Naar aanleiding van de 
inspiratiesessie zijn er tot op heden 3 aanvullingen: 
• FSC-hout en PEFC zijn beiden toegestaan
• Kunst mag weggelaten worden (is optioneel)
• Tegelwerk mag, moet niet
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Komen er nog extra vragenrondes? 
Nee, uiteraard kunt u altijd terecht op onze website  
www.soyouthinkyoucanbuild.com voor actualiteiten en ontwikkelingen 
rondom de challenge. Daar vindt u ook contactgegevens mochten we u 
ergens mee kunnen helpen! 

De prijsstijgingen van veel materialen en lonen zijn op dit moment 
erg veranderlijk. Dit risico op dit moment vast te laten leggen, kan 
negatieve impact hebben op de prijs. Wat is de ijkdatum voor start 
bouw, waarop de prijzen afgestemd dienen te worden? 
De uiterste datum voor uw oplossing in te zenden is 20 mei 2021.  
We hebben als uitgangspunt dat de bouw in 2022 zal starten.

Wij bieden een deeloplossing (IR) wat binnen deze challenge zou 
passen. Uiteindelijk gaat het om de totaaloplossing die in de challenge 
wordt geïntegreerd. Hoe kunnen we als toeleverancier deelgenoot van 
de challenge worden?
Tijdens de inspiratiesessie zijn partijen in contact gekomen met Rick 
Wielens. Rick helpt in het contact leggen met potentiële partners. Mocht 
u hierover nog geen contact hebben gehad, contacteer ons dan via het 
e-mailadres: challenge@esti.site.

Beoordeling van voorstellen 

Hoe worden inzendingen beoordeeld? Stel ik heb maar 1 slaapkamer in mijn 
concept? Of een keuken die 30cm korter is? 
Met deze challenge willen we graag in de markt ophalen wat er aan 
vernieuwende concepten zijn! Alle inzendingen worden gedeeld met betrokken 
corporaties en krijgen een podium. Om de challenge te winnen is het belangrijk 
zo goed mogelijk te voldoen aan de gestelde prestatie eisen. Dat is vraag van de 
kartrekkende corporaties en waarmee zij ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. 

Kan een woning met één slaapkamer deze challenge toch winnen?
De kartrekkers en de andere 8 aangesloten corporaties willen direct met 
de winnende inzendingen aan de slag. In de prestatie-eisen zijn de voor de 
kartrekkers gewenste kwaliteiten benoemd. In Roermond past een PMC 2 of 
PMC 7 oplossing met maar 1 slaapkamer niet in het strategische voorraadplan. 
In bijvoorbeeld Utrecht zou dat zeker anders zijn, daarom willen wij voor alle 
andere potentiële opdrachtgevers in kaart brengen én uitdragen wat het aanbod 
van de markt is: het net ophalen, waar alle geïnteresseerde opdrachtgevers hun 
eigen keuze uit kunnen maken.

Copyright © ESTI    | 6



Kunnen jullie een weging geven voor de beoordeling. Zoals gebruikelijk in 
een tender?
Het is geen inkoopproces maar een innovatie uitvraag. We zoeken de best 
mogelijke oplossing o.b.v. onze behoefte. We weten van tevoren niet welke 
oplossingen er zijn, want we zoeken iets dat er nog niet is. We willen de 
selectiecommissie en jury ruimte geven voor keuze voor innovatie.

De uitvraag is helder en gedetailleerd, en wij hebben een concept dat 
daaraan voldoet. Maar in de antwoorden van zojuist wordt ruimte geboden 
om hiervan af te wijken. Hoe kan er dan een juist vergelijk tussen de 
aangeboden producten gemaakt worden. Een kleinere woning met 1 
slaapkamer is immers goedkoper dan een die wel volledig voldoet. Ook 
vanuit TCO-perspectief. Het zou jammer zijn als appels met peren worden 
vergeleken.
Er worden zeker appels met appels vergeleken. De initiatiefnemers willen direct 
met de winnende inzendingen aan de slag. In de prestatie-eisen zijn de voor hen 
gewenste kwaliteiten benoemd. 

Hoe beoordeelt u de samenwerking met partners uit de waardeketen?
De mate van innovativiteit, de balans tussen risicoverdeling en de 
resultaatverdeling. Ook de prijs/kwaliteitverhouding van het aangeboden 
product.

Hoe beoordeelt u de mate van innovativiteit in samenwerking en aanbod?
Op basis van risicoverdeling en resultaatverdeling kijken we naar de 
samenwerking. 

Wat is het aanbod in kwaliteit versus prijs (TCO), en in hoeverre ontlast het de 
opdrachtgever in de breedste zin van het woord (snelheid, betrokkenheid, inzet, 
controle en toezicht, onderhoud, data…). Verras ons met uw aanbod.

De aanschafkosten, worden deze in totaliteit beoordeeld? Of na een korting 
bijvoorbeeld het terugnemen van restmateriaal/restwaarde na 50 jaar? Of 
restwaarde alleen in relatie tot de exploitatiebegroting? 
Toon aan wat de restwaarde is en hoe dit zich vertaalt naar de TCO.

Waarop wordt de meeste nadruk gelegd? 
Er wordt naar de totale oplossing gekeken. Het is geen inkoop of 
aanbestedingstraject. 

Hoe moeten we omgaan met de locatie? Fundatie, zonnepanelen etc. zijn 
afhankelijk van locatie en positie van de woning. 
Wij hebben als uitgangspunt gekozen voor een standaard van 10 meter mortel 
schroefpalen. Indien voor uw aanbieding geen paalfundering nodig is, formuleer 
dit zo dan zou nauwkeurig mogelijk. Als er een voorbehoud is voor uw concept 
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dan vragen wij u om dit duidelijk maken (bijvoorbeeld uw uitgangspunt m.b.t.  
de oriëntatie van de panelen). 

In hoeverre wordt een betere prestatie dan BENG (de norm) positief 
beoordeeld? Mag dit dan ook meer kosten? Is er een grens?
Beter scoren dan BENG norm wordt niet positiever beoordeeld als dit een 
negatieve impact heeft op TCO. 

Dienen in de TCO-huurindexeringen te worden meegenomen, zo ja welk %?
Huurindexering is geen onderdeel van de TCO-benadering in deze challenge.

Is het maximumbudget per woning 90.000 euro zoals vernoemd in de 
woonstandaard? De prijs is namelijk niet terug te vinden in de bijlage van 
de brief waarnaar verwezen wordt?
Het bedrag dat is genoemd in de Woonstandaard staat los van deze challenge. 
Wij vragen een prijs voor een woningtype incl. 50 jaar TCO. Wij geven vooraf geen 
budget af. 

TCO wordt ook bepaald door residuele grondwaarde en eigendomsvorm  
van de grond en de daarmee de toekomstige waardeontwikkeling hoe gaat 
u deze variatie daarin beoordelen? 
Het gaat ons om de kostenbesparing gedurende de totale levensduur van de 
woning. Verras ons met uw idee en toon de haalbaarheid in een businesscase. 
Wetgeving vanuit de Woningwet waaraan wij moeten voldoen is hierbij van 
belang. Zie ook uitleg over TCO-aspecten in onderstaande antwoorden. 

Is de hoogte van de woonlasten ook een beoordelingscriterium? Een lage 
TCO hoeft namelijk niet altijd lage woonlasten te betekenen.
Wij gaan ervan uit dat de huidige nieuwe regelgeving en de BENG eisen 
voldoende bescherming bieden tegen hogere woonlasten c.q. energielast. 

Duidelijkheid over de TCO. Wat zit erin en wat niet.
Welke algemene/variabele kosten vanuit de coöperatie moeten/mogen 
worden meegenomen in de TCO?
•  Rekening houden met al het instandhoudingsonderhoud (zijnde 

reparatieonderhoud, planmatig onderhoud – gebaseerd op een uitgewerkte 
meer jaren onderhoudsbegroting) en de initiële investering. 

•  De instandhoudings- en planmatige uitgaven betreffen aldus de uitgaven om 
een verhuurbare eenheid, dan wel complex in nagenoeg dezelfde technische 
en bouwkundige staat te houden, als waarin het zich op de opleverdatum 
bevindt. Het in dezelfde technische en bouwkundige staat houden, houdt in 
dat er in of aan het vastgoed geen technische gebreken mogen zijn (gemiddeld 
conditiescore 2,5 en bij minimaal conditiescore 4 op bouwdeelniveau conform 
NEN 2767, moeten maatregelen zijn ingepland). 

•  Reparatieonderhoud kan betrekking hebben op gebrekkige kwaliteit of op 
gebruiksschade. Als norm geldt nu € 200,- per jaar excl. BTW. 
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•  De onderhoudsuitgaven in exploitatie omvatten de betaalde of toekomstige 
betalingen voor materiaal en de manuren die het kost om het onderhoud 
daadwerkelijk uit te voeren, rekening houdend met gangbare toerekeningen  
in een bedrijf.

•  In de onderhoudsuitgaven zijn dus ook de uitgaven voor de vervanging van 
daken, voegwerk, kozijnen, etc. opgenomen omdat dit in beginstel kwalificeert 
als instandhouding. Ook de uitgaven voor vervanging van keukens, badkamers 
en toiletten vallen onder de onderhoudsuitgaven in verband met het technisch 
en bouwkundig in stand houden van het gebouw.

• Mutatieonderhoud is geen onderdeel van de TCO.
•  Besparing op woonlasten en op beheerkosten voor de woningcorporatie zijn 

binnen deze challenge geen onderdeel van de TCO.
• Huurlasten zijn geen onderdeel van de TCO.
•  Indexeringen over de instandhoudings-/planmatige- en reparatiekosten 

gedurende de looptijd zijn 0%.
Resumé TCO: initiële investering jaar 0 + instandhoudingsonderhoud en 
reparatieonderhoud gedurende de eerste 50 jaar.

Welke verdisconteringsfactor wordt gebruikt in de TCO-berekening?
Niet van toepassing. Zie de omschrijving als het gaat om de TCO.

Hoe verhoudt de huurgrens tot de bouwkosten?
Er ligt een grote uitdaging om nieuwbouwwoningen voor 1- en 2 
persoonshuishouden met een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens rendabel 
te exploiteren. Daarom vragen wij in deze challenge een (innovatie)doorbraak in 
betaalbare PMC 2 en 7 met een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens van  
€ 634 per maand. We zoeken naar baanbrekende oplossingen die een 
substantiële besparing op de TCO opleveren ten opzichte van de kosten nu.

Wat is het maximaal beschikbare budget voor bouwkosten?
Dat bepaalt u zelf, echter de aanbieding moet inclusief 50 jaar TCO aangeboden 
worden. 

Kan per PMC als referentie de huidige initiële investering alsmede de TCO 
voor 50 jaar per wooneenheid incl. BTW worden gegeven?
Dit is exact wat wij aan de markt vragen. Wat kost uw woning incl. 50 jaar TCO?

In hoeverre wordt circulariteit en goede MPG-score beoordeeld? 
Als deze beter is dan het bouwbesluit vraagt. Alles is o.b.v. impact op TCO en de 
prijs-kwaliteitsverhouding. 

In hoeverre weegt snelheid v.d. realisatie mee? 
Is geen prioriteit, we bekijken het aantal dagen van verstrekken opdracht tot start 
van de bouw en van start van de bouw tot aan het opleveren van de woning. 
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In hoeverre wordt keuzevrijheid, van buitenschil tot bewonerskeuzes 
meegenomen in de beoordeling? 
We zien dit als een van de onderdelen van de totaaloplossing. 

Hoe wordt de wettelijk verplichte buitenruimte geacht meegenomen te 
worden? Kunnen we uitgaan van een (voor)tuin (terreininrichting niet 
meenemend in het ontwerp verder) of dienen we bijvoorbeeld een balkon 
mee te nemen of dakterras? 
De buitenruimte en terreininrichting conform de BBL is onderdeel van de basis. 

Wat verstaat men onder terreininrichting (aangezien deze buiten de basis 
wordt gehouden)?
Zoals vermeld in de bijlagen 1 t/m 3 t.p.v. optioneel onderwerp technische en 
esthetische kwaliteit: pad naar voor- entreedeur, een terras aan de achterzijde en 
een pad naar buitenberging. 

In hoeverre worden de optionele prestatie-eisen zoals genoemd onderaan 
pagina 11 van het brief document meegewogen in de beoordeling? 
Het zijn opties en we bekijken dit als onderdeel van het totaal. Als optie ten 
opzichte van de uitvraag. Verras ons wat dit doet in de TCO.

Vanuit het oogpunt innovatieve manieren van samenwerking lijkt het ook 
niet van deze tijd om alle risico’s bij de aannemer neer te leggen. Hoe staan 
jullie daar tegenover? 
De rol van de woningcorporatie is de regierol, de woningcorporatie 
levert bouwrijpe grond. Risico voor het aangeboden product ligt bij de 
conceptaanbieder. We praten over producten niet over projecten. 

Opties kunnen de prijs ook beïnvloeden, ik neem aan dat hier ruimte is 
voor variatie (ook in de prijs), gezien de wens voor deze flexibiliteit?
Het is belangrijk om transparant te zijn, de opties die we zoeken staan in de 
specificaties. Geef aan wat het bijvoorbeeld doet in de TCO. Laat in de aanbieding 
zien welke opties er zijn. 

Wat wordt bedoeld onder kunst, waar dient hieraan gedacht te worden? 
Dit is optioneel en mag weggelaten worden. 
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