Offerte 2020032
’s-Gravendeel, 18 maart 2020
T.a.v.:
Bewoners van Pesanthof eengezinswoningen 12 t/m 20
Onderwerp: prijsopgave standaard douglas berging uitgevoerd met een plat dak en diverse
opties.
Beste bewoners,
Bijgaand ontvangt u onze prijsopgave van de douglas berging hieronder de technische
specificatie inclusief bijhorende prijzen.
Product omschrijving:

Bedrag (incl. btw):

Berging van het woonhuis met de volgende specificaties:
Afmetingen ca: 2,00 * 1,50 meter (dakoppervlakte)
Totale hoogte ca. 2,20 meter.
Houtsoort: Douglas, hout is zeer duurzaam en vergrijst mooi tevens is
het houtsoort goed te bewerken met bijvoorbeeld houtolie.
Constructie:
Alle wanden van de berging gesloten wanden opgebouwd uit een verticaal geplaatst
geraamte buitenzijde voorzien van douglas potdekselplanken met een werkende breedte van
ca. 170 mm. Douglas fijn bezaagd gordingen. Dakbeschot opgebouwd uit douglas fijn
bezaagde delen. Daklijsten worden geïntegreerd in de wanden (wanden lopen door tot aan
bovenkant schuur).
Deuren & ramen:
De berging wordt voorzien van een enkele loopdeur, gemaakt van massief douglas hout,
geheel afgehangen met goed hang en sluitwerk.
Aanbrengen dakbedekking en HWA afvoer:
in deze post zitten de volgende onderdelen:
- aanbrengen dakbedekking.
- daklijst afwerken met aluminium hoeklijst.
- aanbrengen 1 pvc stadsuitloop afvoerpijp tot aan maaiveld..
- complete montage van alle onderdelen.
(gehele constructie: staanders, ringbalk, wanden, schoren, gordingen op maat gemaakt,
overige producten worden met overlengte geleverd).

Inclusief :
bevestigingsmateriaal
Dakbedekking & HWA afvoer.
Montage & plaatsen van het object:
Het bouwpakket wordt prefab gemaakt. Overige werkzaamheden worden ter plaatsen
uitgevoerd. Er wordt wel vanuit gegaan dat er een werkbare situatie is aangebracht en dat de
locatie goed toegankelijk is. Het bouwwerk wordt op betonnen poeren geplaatst, er is geen
vloer neemgenomen.
Prijs levering bouwpakket en plaatsen douglas berging :

€ 2.000,-

Op deze offerte zijn onze algemene voorwaardes van toepassing. De Algemene
Verkoopvoorwaarden kunnen wij u op verzoek doen toekomen.
Prijzen
: netto, exclusief BTW, 3 maand geldig.
Levertijd : in overleg
Facturering : 30 % bij opdracht, 70% na montage.
Bedankt voor de interesse in onze producten en wij zien uw reactie graag tegemoet, indien
uw akkoord bent met onze prijsopgave kunt u deze voor akkoord retour zenden aan ons.
Met vriendelijke groet,

Voor akkoord:

Van Feij B.V. | Houtwerk op maat

naam & handtekening

Arwin Feij

