Fam. de Koning
Sittard
Sittard, 8 januari 2020
OFFERTE
Geachte heer en mevrouw de Koning,
Het is on seen genoege u hierbij, vrijblijvend een offerte van de door u gevraagde
terrasveranda te doen toekomen.
TERRASVERANDA KLEUR RAL 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: 480 cm breed x 420 cm diep

Constructie:
Lessenaarsdak in gemoffelde thermisch onderbrplen scharnierende buisprofielen van het
exclusieve type VR 2000
Dakbeglazing: gelaagd veiligheidsglas 4-15-5 HR ++
Dakhelling 10 %
Afmeting: 400 cm breed x 250 cm diep
----------------SUBTOTAAL EXCLUSIEF BTW € 14.376,80
21% BTW
€ 3.019,12
----------------TOTAAL INCLUSIEF BTW
€ 17.395,92

RAMEN EN DEUREN
Voorkant

Voorkant

Zijkant

: 4 – delige Schuifpui, aluminium, kleur RAL naar keuze
Inclusief 4-15-5 HR ++ glas en 5 punts sluiting
Afmeting: 380 cm breed x 220 cm hoog

€ 4.773,00

: Vast raam, links en rechts naast schuifpui
Aluminium, kleur RAL naar keuze
Inclusief 4-15-5 HR ++ glas
Afmeting: 50 cm breed x 220 cm hoog
Totaal 2 stuks á € 571,00

€ 1.142,00

: Vast raam, links en rechts met 3 tussenstijlen.
Aluminium, kleur RAL naar keuze
Inclusief 4-15-5 HR ++ glas
Afmeting: 420 cm breed x 220 cm hoog
Totaal 2 stuks á € 1.349,50

€ 2.699,00
----------------SUBTOTAAL EXCLUSIEF BTW € 8.614,00
21% BTW
€ 1.808,94
----------------TOTAAL INCLUSIEF BTW
€ 10.422,94

AANNEMERSWERKEN
-

Het oppakken van het terras
Het afvoeren van het vrijgekomen terras
Uitgraven van de vloer en fundering
Container tbv afvoeren van de vrijgekomen grond
Het storen van de vloer en fundering, betonklasse B 25, plaatsen van folie,
10 cm vloerisolatie (RC- waarde 3) en bouwstaalmatten 150 x 150 x 5 mm
Het leggen van hardstenen dorpels onder de kozijnen, totaal 13,2 meter
Stalen balk tbv opvangen achtergevel, Inclusief 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
----------------SUBTOTAAL EXCLUSIEF BTW € 10.976,00
21% BTW
€ 2.304,96
----------------TOTAAL INCLUSIEF BTW
€ 13.280,96

TOTAAL INCLUSIEF BTW EN MONTAGE

€ 41.099,82

MEERPRIJS (Inclusief BTW)
- Zonwering Ancona boven montage, kleur doek naar keuze
- Verlichting, per spot Inclusief bekabeling.

€ 2.819,30
€
60,00

Garantie:
Lakgarantie : 10 jaar fabrieksgarantie
Glas
: 5 jaar fabrieksgarantie
Montage
: 2 jaar fabrieksgarantie
Met uitzondering van elektromontoren, aandrijvingen zonwering, 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, % % bij oplevering.
Algemene voorwaarden : http://marchal.nl/
Ten gevolge ban eventuele prijswijziging kunnen wij bovenstaande prijzen tot twee maanden
na datum handhaven.
Genoemde prijzen betreffen materialmen 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

