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Bouwbedrijf Oud Vossemeer B.V. 
Hikseweg 18 

4698 PD  OUD VOSSEMEER 
Telefoon : 0166 673010 

Fax : 0166 672930 
Email : dh@3borg.nl 

 
Fortis-bank 

Rekeningnummer : 97.21.72.912 
G-rekeningnummer : 99.81.04.892 

 
Kamer van Koophandel : MIDDELBURG 

Inschrijvingsnummer : 123445677 
BTW-nummer : NL 8061.40.306.O.01 

Aansluitnummer : 123456789 

Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 
Postbus 79 
4698 PD OUD-VOSSEMEER 

 
Ter attentie van de heer D.J. Hendriks 

 
 
 
 
 
 

Datum : 28 februari 2007 
Betreft : THOLEN; 27 AANLEUNWONINGEN 
Ons nummer : 260205 
Werkzaamheden : Tegelwerk 

 
 
 
 

Geachte heer Hendriks,

Naar aanleiding van uw verzoek tot prijsopgave voor bovenomschreven werkzaamheden, doet het
ons genoegen u hierbij een aanbieding te kunnen doen. Wij zijn voor de bepaling van de prijs uitgegaan
van de door u verstrekte gegevens.

In de prijzen is begrepen al hetgeen nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de
overeenkomst, met in acht name van de geldende normen, voorschriften en eisen van goed vakmanschap,
ook al is het een en ander niet uitdrukkelijk genoemd.

Deze offerte is geldig t/m 60 dagen na de offertedatum.

Wij vertrouwen u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en zien gaarne uw gewaardeerde
opdracht tegemoet.

Hoogachtend,
Bouwbedrijf Oud Vossemeer B.V.

D.J. Hendriks
Directeur
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Algemene voorwaarden

a. Alle bovengenoemde prijzen incl. materiaal , excl.. het leveren,plaatsen en/of verplaatsen van
   steigers tenzij hierboven anders vermeld.

b. Voorzieningen voor verticaal transport, verwarming en vochtverlagende maatregelen dient aannemer te verzorgen.

c. Water- en stroomvoorziening  voor rekening aannemer.

d. Eventuele veiligheidsvoorziening zoals leuningen enz door aannemer te verzorgen.

e. Materiaal afval wordt door ons in een door u ter beschikking gestelde goed bereikbare container gedeponeerd.

f. Ondergronden dienen, wanneer nodig(bijv tegels over tegels), door aannemer vetvrij gemaakt worden
   en dienen tevens gecontroleerd worden op hechting aan andere(oude) ondergronden.(tenzij anders afgesproken)

g. De ondergronden dienen vooraf door aannemer gecontroleerd te worden op vlakheid.

h. Sanitaire voorzieningen zijn voor rekening aannemer.

i. Voor het transport van onze materialen en gereedschappen kosteloos gebruikt kan worden gemaakt van de op
   het werk aanwezige bouwliften en kranen.Indien dit niet mogelijk is dient verticaal transport door u
   verzorgd te worden.

j. Eventuele steiger dient wel gelijkvloers te zitten met verdiepingshoogte i.v.m. bereikbaarheid met kruiwagens
   op de verdiepingen.

k. Eventuele parkeerkosten zijn exclusief worden afgerekend met bonnen bij de faktuur.

l. Leveringen tegels volgens voorwaarde leverancier(hibin)

m. Prijzen gerekend op normale werkweek (Ma-Vr)

n. Prijzen zijn exclusief 19% BTW.

o. Betaling binnen 30 dagen.

p. Prijsvast 2010
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Omschrijving uit te voeren werkzaamheden Prijs p/e Eenheid 

 
TEGELWERK: 

 75,00 m2Het leveren en verlijmen van wandtegels Mosa Casa 45150, 45160 of 45170 15x20 in recht
staand verband op vlakke verlijmbare ondergronden uitgaande van één soort tegel per
ruimte

 75,00 m2Het leveren en zetten van vloertegels Mosa Ultragres Global 75440v, 75460v, 75600v of
75630v 15x15 op slikvrije betonnen ondergronden uitgaande van één soort tegel per ruimte
t.b.v. badkamervloeren

 75,00 m2Het leveren en verlijmen van vloertegels Mosa Ultragres Global 75440v, 75460v, 75600v of
75630v 15x15 op vlakke verlijmbare ondergronden uitgaande van één soort tegel per ruimte
t.b.v. toiletvloeren

 10,00 m1Leveren en aanbrengen coat en kimband
 10,00 m2Leveren en aanbrengen 055 Eurodicht
 75,00 stukToeslag integelen bad zonder plateau
 75,00 stukToeslag integelen douchebak zonder plateau
 75,00 stukToeslag integelen inbouwtoilet
 10,00 stukHet aanbrengen dorpel
 10,00 m1Leveren en aanbrengen hoekstrip pvc 6mm 1/4 rond wit
 75,00 m1Leveren en aanbrengen hoekstrip rvs 6mm 1/4 rond
 10,00 m2Leveren en aanbrengen coat als vochtscherm

Standaard voegkleur wandtegels wit, vloertegels grijs. Indien anders, gaarne schriftelijk
aangeven


