VOORBEELD OFFERTE
TERRASVERANDA
Geachte heer en mevrouw Konings,
Het is ons een genoegen u hierbij, vrijblijvend, een offerte van de door u gevraagde
terrasveranda te doen toekomen.

TERRASVERANDA KLEUR NAAR KEUZE
- Plaatsen van houten balkenconstructie
- Plaatsen van underlayment platen 18 mm
- Plaatsen van dampwerende isolatie 80 mm
- Plaatsen van dakbedekking gemineraliseerd
- Plaatsen van gipsplaten
- Oversteek van ± 20 cm
- Afmeting: 450 cm breed x 400 cm diep

Constructie:
Lessenaarsdak in gemoffelde thermisch onderbroken scharnierende buisprofielen
van het exclusieve type VR 2000.
Dakbeglazing: gelaagd veiligheidsglas 4-15-5 HR ++
Dakhelling 10 %
Afmeting: 400 cm breed x 170 cm diep
--------------------

SUBTOTAAL exclusief BTW
21 % BTW
SUBTOTAAL inclusief BTW

€ 12.690,00
€ 2.664,90
---------------€ 15.354,90
===========

Ramen en deuren :
Voorkant

Zijkant

: 4 Delige schuifpui, aluminium, kleur RAL 7016
Inclusief 4-15-5 HR + + glas en 5 punts sluiting.
Afmeting: 450 cm breed x 260 cm hoog

€ 4.824,00

: Vast raam, aluminium kleur RAL 7016
Inclusief 4-15-5 HR + + glas.
Afmeting: 100 cm breed x 260 cm hoog

€

652,00

--------------------

SUBTOTAAL exclusief BTW
21 % BTW
SUBTOTAAL inclusief BTW

€ 5.476,00
€ 1.149,96
---------------€ 6.625,96
===========

aannemerswerken:
- Het uitgraven van de vloer en de fundering
- Container t.b.v. afvoeren van de vrijgekomen grond
- Het 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.
- Het leggen van hardstenen dorpels onder de kozijnen, 5,5 meter
- Stalen balk t.b.v. opvangen achtergevel, incl. berekening constructeur.
- Het slopen van muur achterzijde garage en het afvoeren ervan.
- Stukadoorswerken terrasveranda
- Het inkappen van lood tot in spouw muur ter voorkoming van vochtinfiltratie
- Het plaatsen van een afwerkvloer.

€
€

880,00
190,00

€ 1.654,00
€
550,00
€ 2.350,00
€
596,00
€ 1.850,00
€
679,00
€
850,00

------------SUBTOTAAL exclusief BTW
21 % BTW

€ 11.658,00
€ 2.448,18

-----------SUBTOTAAL inclusief BTW

TOTAAL INCLUSIEF MONTAGE EN BTW

€ 14.106,18
==========

€ 36.087,04

Meerprijs: (incl BTW)
 Zonwering over de lichtstraat
 Verlichting, per spot inclusief bekabeling

Garantie

€ 2.669,00
€
65,00

:

Lakgarantie : 10 jaar fabrieksgarantie
Glas
: 5 jaar fabrieksgarantie
Montage
: 2 jaar Marchal serrebouw
Met uitzondering van elektromotoren, aandrijvingen zonweringen, beweegbare delen van
ramen en deuren, dakramen en hordeuren waarop een garantietermijn van 2 jaar van
toepassing is.
Levertijd
Betaling

: n.o.t.k.
: 10 % bij opdracht, 20 % na gereed betonwerken, 40 % na
gereed dak, 25 % bij glasdicht, 5 % bij oplevering.
Algemene voorwaarden : http://marchal.nl/wp-content/uploads/2018/10/Algemenevoorwaarden.pdf
Ten gevolge van eventuele prijswijzigingen kunnen wij bovenstaande prijzen tot twee
maanden na datum handhaven.
Genoemde prijzen betreffen materialen en arbeidsloon, gebaseerd op normale plaatsing,
inclusief inslijpen lood en DPC folie.
In het vertrouwen U met een passende offerte van dienst te zijn geweest, verblijven wij
met vriendelijke groet,
P. Marchal

