
Op alle aanbiedingen, prijsopgaven, leveringen en diensten zijn bij uitsluiting onze Algemene voorwaarden van toepassing. 
                                           Een exemplaar van deze voorwaarden worden u, op verzoek, toegezonden.

 

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 

Fam. Hendriks 
Hikseweg 18 
4698 PD OUD VOSSEMEER 

 
Ter attentie van de heer D. Hendriks 

 
 
 
 
 
 

Datum : 6 oktober 2010 
Betreft : PESSE; BOUW VAN EEN DAKKAPEL 
Ons nummer : 000011 
Werkzaamheden : Bouw van een dakkapel 

 
 
 
 

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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Pagina:    2Offertenummer : 000011 
Bestemd voor : Fam. Hendriks , OUD VOSSEMEER 
Omschrijving : PESSE; BOUW VAN EEN DAKKAPEL 
Datum : 6 oktober 2010 

 
Omschrijving uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen B.T.W. Bedrag 

 
 

Het aanbrengen van een dakkapel aan de zuidgevel, voorzien van airco 50.000,00%6,00 
tevens de diverse electraleidingen aanbrengen en wastafel monteren  
Arbeidsloon 5.000,00%6,00 
Materiaal 12.500,00%19,00 
Kilometervergoeding   500,00%0,00 

Subtotaal 68.000,00 

B.T.W. 0,00 % over   500,00     0,00 
B.T.W. 6,00 % over 55.000,00     0,00 
B.T.W. 19,00 % over 12.500,00     0,00 

Totaalbedrag 68.000,00 

 
 

Aanbiedingsprijs 60.000,00 


