Offerte 2020023
’s-Gravendeel, 18 maart 2020
T.a.v.:
Bewoners van Pesanthof
Jan Willem Giethoflaan
Onderwerp: prijsopgave douglas berging met overkapping uitgevoerd met een plat dak en
diverse opties.
Beste bewoners,
Bijgaand ontvangt u onze prijsopgave van de douglas berging met overkapping, hieronder de
technische specificatie inclusief bijhorende prijzen.
Product omschrijving:

Bedrag (incl. btw):

Douglas overkapping met de volgende specificaties:
Afmetingen ca: 7,00 * 3,50 meter (dakoppervlakte)
Afmeting inclusief overstek voorzijde van ca. 50 cm.
Berging: ca. 2,50 x 3,00 meter (excl. overstek)
Overkapping: ca. 4,50 x 3,50 meter (inclusief overstek)
Doorloophoogte: 2,10 meter.
Totale hoogte ca. 2,40/2,50 meter.
Houtsoort: blank Douglas, hout is zeer duurzaam en vergrijst mooi tevens is
het houtsoort goed te bewerken met bijvoorbeeld houtolie.
Constructie:
Staanders 150*150 douglas fijn bezaagd, staanders worden op verstelbare schroef
fundatiepalen met diameter 80 mm. geplaatst. Vrijstaande staanders voorzien van
traditionele rechte schoren. Liggers, ringbalk 150*150 douglas fijn bezaagd.
Gordingen/ Overstekklossen gemaakt van douglas balken, fijn bezaagd.
Dakbeschot opgebouwd uit douglas fijn bezaagde delen.
Daklijsten gemaakt fijn bezaagde douglas delen, dubbel aangebracht en binnenzijde
voorzien van een mastiekschroot.
In de bijlage treft u ook het belastingtabel van de schroeffundamenten en een goed
voorbeeld is te zien in bijgaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=BM1rSdBNk7Q

Wanden:
Alle wanden van de berging gesloten en opgebouwd uit een verticaal geplaatst geraamte,
buitenzijde wordt voorzien van douglas Zweeds rabatdelen met een werkende breedte van
ca. 170 mm. Dit geldt ook voor de linker zijwand en de achterwand van de overkapping,
deze wordt ook aan de buitenzijde afgewerkt met douglas Zweeds rabatdelen.
Deuren & ramen:
Wordt optioneel aangeboden.
(gehele constructie: staanders, ringbalk, wanden, schoren, gordingen op maat gemaakt,
overige producten worden met overlengte geleverd).
Aanbrengen dakbedekking en HWA afvoer:
In deze post zitten de volgende onderdelen:
- aanbrengen dakbedekking.
- daklijst afwerken met zinken kraallijst.
- aanbrengen zinken stadsuitloop.
- aanbrengen max 3 meter zinken afvoerpijp.
- complete montage van alle onderdelen.
Inclusief :
Bevestigingsmateriaal
Aanbrengen schroef fundatiepalen
Dakbedekking & HWA afvoer
Montage
Montage & plaatsen van het object:
De berging met overkapping 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.
Prijzen:
Totaalprijs levering en plaatsen berging met overkapping:

€ 8.490,-

Optioneel:
Houten vloer in berging:
In de berging wordt een vloer aangebracht en zal bestaan uit hardhouten fundatie palen en
een douglas geraamte. Op het geraamte worden douglas mes & groefdelen aangebracht, zo
ontstaat er een mooie vlakke houten vloer.
Levering en plaatsen vloer in de berging:

€ 1.160,-

Op deze offerte zijn onze algemene voorwaardes van toepassing. De Algemene
Verkoopvoorwaarden kunnen wij u op verzoek doen toekomen.
Prijzen
: netto, inclusief 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

Referentie Foto

