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Geachte heer Frank Boersma,

Laan van Vredestein 31-Den Haag

068-2021

20-8-2021

Naar aanleiding van uw aanvraag en ons gesprek eerder deze maand bieden we

hierbij onze werkzaamheden aan. De offerte is met veel zorg samengesteld,

mochten er toch onduidelijkheden, vragen of extra wensen zijn sta ik u graag

telefonisch te woord.

De werkzaamheden zijn conform de bouwvolgorde van boven naar beneden

gerangschikt en zijn gespecificeerd op de volgende pagina's.

Met vriendelijke groeten,

wojtek Owczarek
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1. Isolatie garage.
Plafond:

· Aanbrengen PiR isolatie tussen de balken:

· Bestaat uit:
j PiR isolatie 100mm. IKO Ecotherm.

j PE folie ( dampdicht ).

j Raggelwerk.

j Gipsplaat 9,5mm.

Wanden:

· Aanbrengen voorzetwanden volgens opgave.

· Wand tussen de woning ongeisoleerd

· Voorzetwand bestaat uit:
j Balken 44x44mm.

j PiR isolatie 40mm. IKO Ecotherm

j PE folie (dampdicht ).

j Osb 10mm.

j Gipsplaat 9,5mm.

Vloer:

· Aanbrengen isolatie op de vloer.

· Vloer isolatie bestaat uit:
j PEfolie (dampdicht)

j PiR Isolatie 30mmm. IKO Ecotherm

j Fermacell plaat 12,5mm

Dit werk bieden wij u aan voor: € 5.250,00 excl.21% btw

2. Kunststof kozijnen-garage.

· Leveren en aanbrengen 2st. kunststof kozijnen volgens opgave.
Voorgevel:

· 1st. schuifpui met maat +- 2170mm (b) x 2030mm (h).
Achtergevel:

· 1st. deur met een vaste element met maat +- 1360mm (b) x 2120mm (h).

· Opening groter maken t.b.v. nieuwe kozijnen.
A|Remeen:

· Kleur: Ral 9010 wit.

0 Aantal : 2x

· Profiel type: ldeal 4000 NL blockprofiel. Verdiept.
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Laan van Vredestein 31-Den Haag Offerte:068-2021

· Type Hoekverbinding: HVL hout verbinding look ( buitenkant ).

· Structuur: glad.

· Draairichting : Deur naar binnen opendraaiend.

· Deur drempel: aluminium dorpel

· Glas : 4/16 Ar/ 4 - Ug = 1.0 W/m2.K - HR++.

· Glaslat :classic line

· Beslag: Draai + Draai.

· Beslag; schuif systeem.

· Sluiting: GU Secury automatie.

· Scharnieren: DR Hahn

· Handgreep : Hoppe, kleur Zilver of Wit

· Thermische coëfficiënt: Uv 1.42 W/m2.k.

Dit werk bieden wij u aan voor: € 5.300,00 excl.21% btw

3. CV installatie.

· Leidingen leggen/omleggen t.b.v. nieuwe radiator, afgewerkt met onderblok,
afsluitkraan en retourafsluiter.

· Leveren en aanbrengen 1st. radiator, merk Henrad met voldoende capaciteit voor
de ruimte. Model T22.

Dit werk bieden wij u aan voor: € 1.450,00 excl.21% btw

4. E installatie
Garage:

· 4x dubbel stopcontact.

· 2x enkele schakelaar.

· lx dimmer.

· 6x lichtpunt ( binnen ).

· 2x lichtpunt ( buiten ).

· lx rookmelder volgens normen NEN 2555.

Badkamer nieuw :

· Voorzien van aardedraad.

· lx dubbel stopcontact.

· 2x schakelaars.

· 2x lichtpunt.
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Laan van Vredestein 31-Den Haag Offerte:068-2021

· lx electra punt mechanische ventilatie.

Algemeen:

· prijs is incl. afbouw montage. Alle afbouw elektra wordt door de opdrachtgever
geleverd.

· Lampen ophangen/plaatsen kunnen wij op uren basis uitvoeren.

Dit werk bieden wij u aan voor: € 1.600,00 excl.21% btw

5. Badkamer met toilet.

· Plaatsen badkamer volgens opgave van de opdrachtgever.

· Plafond stucen en verven, kleur wit , verf SPS 4040.

· Leidingen leggen /omleggen voor nieuwe situatie badkamer,

· Licht beton aanbrengen.

· Douchebak plaatsen. Geleverd door opdrachtgever.

· Leveren en aanbrengen Inbouwreservoir Geberit UP100 .

· Leveren en aanbrengen elektrisch ventilator ltho Daalderop SST met timer.

· Aanbrengen 2 Seal set hechtings- en afdichtings pasta

· Aanbrengen Eurocol pasta met klimband voor de hoeken.

· spotjes plaatsen."Geleverd door opdrachtgever.

· Wandtegels plaatsen

· Vloertegels plaatsen

· Voegen, WO flex Schonox.

· Siliconenkit aanbrengen.
o Alle sanitaire componenten en tegels worden door de opdrachtgever

geleverd.

Dit werk bieden wij u aan voor: € 8.500,00 excl.21% btw
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Laan van Vredestein 31-Den Haag Offerte:068-2021

Algemene uitgangspunten opdrachtnemer & opdrachtgever.

AfWerking:
BouwkundiRe staat na verbouwing:

j Ventilatie, warmte huishouding, isolatie etc. naar (meest) moderne standaard.
j Materialen en constructie solide en duurzaam (>25 jaar levensduur).
j Onderhoudsarm.
'l Gericht op lage verbruikskosten (verwarming, elektriciteit etc.).
j Goede Balans tussen investering en opbrengst; dus het juiste materiaal voor de juiste toepassing.

Garantie:
wij geven op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden conform deze offerte de volgende garantie :

v' Constructieonderdelen 10 jaar
j Dakbedekking 10 jaar
j Beglazing 10 jaar
j Houten/kunststof kozijnen 5 jaar
j Hang- & sluitwerk 2 jaar
j Stuc, spuitwerk, tegelwerk en dekvloeren 2 jaar
j Kit werk 1 jaar
j Elektrawerk 1 jaar
j Verwarming, mechanische ventilatie en loodgieter werk 1 jaar

Planning:
j Na ontvangst zullen wij in overleg met u de aanvangsdatum van de werkzaamheden vast leggen.
·1 De werkzaamheden worden voor uiterlijk binnen 5 weken opgeleverd.
j De werkzaamheden kunt u volgen met onze werkplanning.
j Aan het einde van elke werkdag wordt de werkplek bezemschoon opgeleverd,

dit geldt tevens na oplevering van alle werkzaamheden.

Betalingen:

· 15% aanbetaling.
· Restant in wekelijkse termijnen.

Meerwerk zal eerst na onderling overleg en akkoord van de opdrachtgever worden uitgevoerd en gefactureerd.

· Meerwerk binnen het huis: 45,00eu p/uur excl.btw
· Meerwerk dak werkzaamheden: 50,0Qeu p/uur excl.btw

Voorwaarden:
Deze offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig.

Indien U een meer gedetailleerde offerte wenst kunnen wij U die aanbieden voor € 150,- excl Btw. Uiteraard
wordt deze € 150,- excl Btw bij acceptatie gecrediteerd.

Parkeer kosten, Gemeentelijke Leges steiger/ container kosten brengen wij bij de opdrachtgever apart in
rekening.

Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van kracht, een exemplaar van de algemene voorwaarden
vindt u achter de offerte.
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Totaalbedrag voor de geoffreerde werkzaamheden
We hopen u een passende aanbieding gedaan te hebben. Mocht u na het doornemen van deze

offerte nog vragen hebben dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Totaal excl.BTW € 22.100,00

BTW 21% btw over € 22.100,00

BTW 9% btw over € 0,00

€ 4.641,00

€ 0,00

Totaal incl.BTW € 26.741,00

Indien u akkoord gaat met het uitvoeren van de aanvraag, gelieve deze offerte voor akkoord

getekend retour te zenden naar bovengenoemd adres of te scannen en naar ons te e-mailen.

Met vriendelijke groet, Voor akkoord :

f

wojtek Owczarek

&a="
Dhr.Frank Boersma
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