VOORBEELD OFFERTE SERRE
Geachte heer en mevrouw Konings,
Het is ons een genoegen u hierbij geheel vrijblijvend een offerte voor het leveren van de door
u gevraagde serre te doen toekomen.
Om de offerte naar wens te doen hebben wij de verdeling tussen de serre en de
aannemerswerken onderscheidenlijk gemaakt, te weten:
SERRE, KLEUR NAAR KEUZE
Serredak

Zijkant links

Voorkant

: Zadeldak, thermisch onderbroken VR 2000 systeem,
dakbedekking gelaagd helder HR + + glas.
2 Steunpalen tevens regenwaterafvoer.
Trekstang t.b.v. ondersteuning zadeldak.
Afmeting: 500 cm breed x 400 cm diep

€ 11.615,00

: 4 Delige schuifpui inclusief HR + + glas.
Ventilatierooster in vaste gedeeltes.
Binnen klink, buiten kom.
Afmeting: 400 cm breed x 240 cm hoog

€

4.609,00

: 4 Delige schuifpui inclusief HR + + glas.
Binnen klink, buiten kom.
Afmeting: 460 cm breed x 240 cm hoog

€

4,732,00

SUBTOTAAL exclusief BTW
21% BTW
TOTAAL inclusief BTW

----------------€ 20.956,00
€
4.400,76
----------------€ 25.356,76
==========

Aannemerswerken:
- Uitgraven van de vloer en fundering (geen grond afvoeren)
- Storten van de vloer en fundering, betonklasse B 25, plaatsen van folie,
10 cm vloerisolatie (RC- waarde 3) en bouwstaalmatten 150 x 150 x 5mm.
- Hardstenen dorpels onder de kozijnen, 9 meter
- Het aanbrengen en aansluiten van vloerverwarming
- Het aanbrengen van de afwerkvloer
SUBTOTAAL exclusief BTW
21 % BTW
SUBTOTAAL inclusief BTW

TOTAAL INCLUSIEF MONTAGE EN BTW

€

1.032,00

€ 1.642,00
€
900,00
€
1.800,00
€
950,00
-----------------€
6.324,00
€
1.328,04
------------------€
7.652,04
========

€ 33.008,80

=============================================

MEERPRIJZEN: (Inclusief BTW)
- LED spotjes inclusief bekabeling, per spot
- Dimmer + afstandsbediening

€ 60,00
€ 125,00

Garantie :
Lakgarantie
Glas
Montage

: 10 jaar fabrieksgarantie
: 5 jaar fabrieksgarantie
: 2 jaar fabrieksgarantie

Met uitzondering van elektromotoren, aandrijvingen zonweringen, beweegbare delen van
ramen en deuren, dakramen en hordeuren waarop een garantietermijn van 2 jaar van
toepassing is.
Levertermijn
: n.o.t.k.
Betalingen
: 20 % bij opdracht, 70 % na glasdicht, 10 % na oplevering.
Algemene voorwaarden : http://marchal.nl/wp-content/uploads/2018/10/Algemenevoorwaarden.pdf
Ten gevolge van eventuele prijswijzigingen kunnen wij bovengenoemde prijzen tot twee
maanden na datum handhaven.
Genoemde prijzen betreffen materiaal en arbeidsloon, gebaseerd op normale plaatsing,
inclusief inslijpen DPC folie.
In het vertrouwen u met een passende offerte van dienst te zijn geweest, verblijven wij,
met vriendelijk groet,
P. Marchal

