Bouwbedrijf Kikkerland B.V.
Postbus 12
4698 ZG OUD-VOSSEMEER
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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

Datum
Betreft
Ons nummer
Werkzaamheden

:
:
:
:

3 november 2010
STEENBERGEN; 10 WONINGEN PLAN ABC
000017
Lijmwerk

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

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.
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I. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR:
- het zo dicht mogelijk bij de werkplek leveren van materiaal/materieel;
- het verzorgen van voldoende afdekmiddelen;
- het ter beschikking stellen van een container voor opslag materialen;
- het ter beschikking stellen van een bouwkraan voor het o.a. opperen van elementen, niet-handzame lateien,
banden e.d., het transport van lijmkranen e.d.
- het bouwterrein dient te voldoen aan de Arbo-voorschriften;
- het verzorgen van de 5 vorstmaatregelen in overleg;
- het leveren van de te verwerken materialen en het benodigde materieel in voldoende hoeveelheden op de vloeren
c.q. het niveau, uitsteeksteigers op goede werkhoogte waarop ze verwerkt moeten worden en zo dicht mogelijk
(maximaal 20 meter) van de verwerkingsplaats ter beschikking staan;
- het beveiligen van gaten in de vloeren en een beveiligde ruwbouw als wij met onze werkzaamheden aanvangen
alsmede tijdens onze werkzaamheden;
- het verzorgen van voldoende verticaal transport m.b.t. de aanvoer van materiaal en materieel;
II. ONZE (verkorte) LEVERINGSVOORWAARDEN:
- prijspeil per 01-01-2009;
- de prijzen zijn vast tot en met de vermelde geldigheidsdatum, daarna geldt de risicoregeling in de grootte van 70%
met als peildatum de offertedatum;
- alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.;
- bij het bepalen van de prijzen zijn wij uitgegaan van de door u verstrekte gegevens en/of aantallen;
- wij accepteren uw Algemene leveringsvoorwaarden, mits bij ons bekend en niet strijdig met de door ons gehanteerde
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;
- goede bereikbaarheid werkplek;
- geen levering van materiaal of materieel mits in offerte vermeld;
- niet met name genoemde werkzaamheden worden in regie uitgevoerd;
- verrekening van meer-/minderwerk zal achteraf plaatsvinden;
- normale werkdagen van 7,50 uur en 1 reisuur;
- eventuele optredende stagnaties, reparaties, meer- en/of minderwerk buiten onze schuld ontstaan, zullen wij verrekenen;
- extra te maken regie-uren worden uitgevoerd in overleg met uw uitvoerder;
III. IN ONZE PRIJZEN IS NIET BEGREPEN:
- het laden en lossen van de aangevoerde materialen;
- het voorkomende stelwerk;
- eventueel voorkomende parkeerkosten die wij aan u zullen doorberekenen;
IV. WIJ ZORGEN VOOR:
- een nette uitvoering van de werkzaamheden, geheel tot genoegen van u en de directie;
- een economisch gebruik van de materialen en het materieel;
- een manbezetting en een werksnelheid, aangepast aan uw planning (in overleg met ons opgesteld);
- een planning normaal haalbare met een vaste ploeg waarbij de planning niet ten koste zal gaan van de kwaliteit;
- de normale handgereedschappen voor onze medewerkers;
V. BETALINGSVOORWAARDEN:
- indien u dat wenst verstrekken wij uw uitvoerder wekelijks een staat met een opgave van de verrichte arbeid;
- na akkoord van de uitvoerder/voorman betaalt u binnen Binnen 30 dagen na factuurdatum na factuurdatum;
- op uw verzoek krijgt u alle gegevens van de Wet Keten Aansprakelijkheid regelmatig toegezonden;
- voor ieder gewerkt en verantwoord uur wordt maximaal 8,00 per uur gestort naar de G-rekening;
- het loonkostenbestanddeel bedraagt 70%;
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Omschrijving uit te voeren werkzaamheden

Prijs p/e

Eenheid

LIJMWERK:
ELEMENTEN:
K.z.st. Elementen, E120
K.z.st. Elementen, E150
K.z.st. Elementen, E214
K.z.st. Elementen, E240
K.z.st. Elementen, E265
K.z.st. Elementen, E300
K.z.st. Elementen, E100
K.z.st. Elementen, schoren

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

BLOKKEN:
K.z.st. Lijmblokken, L100/198
K.z.st. Lijmblokken, L120/267
K.z.st. Lijmblokken, L150/148
K.z.st. Lijmblokken, L214/098
K.z.st. Lijmblokken, L120/148
K.z.st. Lijmblokken, L070/298

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2

KIMMEN:
Kimlaag aanbrengen

35,00

m1

ZAAGWERK:
Zaagwerk, per blok
Zaagwerk, per m2
Zaagwerk, per m1

35,00
35,00
35,00

m1
m2
m1

VELLING:
K.z.st. Vellingblokken, V070/298
K.z.st. Vellingblokken, V100/198
K.z.st. Vellingblokken, V150/148
K.z.st. Vellingblokken, V214/098

35,00
35,00
35,00
35,00

m2
m2
m2
m2

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.
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Toelichting : ELEMENTEN
Onze prijzen zijn inclusief:
· het opruimen van ons afval (gescheiden) naar een, door de opdrachtgever beschikbaar gestelde, container;
· het beschikbaar stellen van het lijmgereedschap en mixer;
· het beschikbaar stellen van warrybok, 5 dagen per week, indien er meer dan 500 m2 verwerkt moet worden;
· eenmalig transport van de warrybok, indien er meer dan 500 m2 verwerkt moet worden;
· het leggen van handzame lateien;
· de opdrachtgever voert de blokken aan volgens planning en bouwschema en draagt er zorg voor dat de blokken zo min mogelijk beschadigd
worden en dat er latten tussen de blokken geplaatst worden alsmede aanwezig zijn op de plaats van verwerking;
· de opdrachtgever draagt zorg voor de maatvoering alsmede voor een minimale kimhoogte van 1,5 cm. en maximaal 3 cm. speciebed;
· indien de kimmen overbouwd moeten worden, zorgt de opdrachtgever voor voldoende ondersteuning.
· indien naderhand blijkt dat de wanden te kort of te laag zijn, of dat de pasblokken of elementen te kort zijn c.q. afwezig, dan wordt het
handmatig aangewerkt in overleg en tegen regiekosten;
· er wordt gelijmd via maatvoering lijmboekje c.q. opdracht van de uitvoerder;
De opdrachtgever zorgt voor:
· het horizontaal en verticaal transport van de lijmblokken is voor rekening van de opdrachtgever, de lijmblokken worden per pallet c.q. hulo
aangeleverd op de werkvloer;
· indien door de staalconstructie de produktie niet gehaald kan worden, zal de staalconstructie verwijderd moeten worden c.q. de
werkzaamheden in regie uitgevoerd moeten worden;
· indien elementen met een hydraulische bouwkraan gesteld moeten worden, worden deze werkzaamheden in regie uitgevoerd of indien
anders is afgesproken;
· indien standaardprijzen zijn afgegeven worden d

Toelichting : BLOKKEN

·

wij gaan ervan uit dat de kalkzandsteen op pallets worden aangeleverd en dat opdrachtgever zorg draagt voor het vooropperen;
· indien er zaagwerk voorkomt dient de door de opdrachtgever geleverde zaagmachine op de werkvloer te worden geplaatst;
· penanten kleiner of gelijk aan 1 lijmblok (-ken) t.b.v. de fundering worden verwerkt met een toeslag van 25% op de eenheidsprijzen;;
· bij het verwerken van vellingblokken zijn wij er vanuit gegaan dat er stootvoegloos gelijmd

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.

