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Datum : 3 november 2010 
Betreft : FAM. A.A. VAN DRIEL 
Ons nummer : 260090 
Ons kenmerk : Tegelwerk 
Uw referentie : Mozaik bnr 8 

 
 
 

Geachte heer van Driel,

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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Aantal Eenheid Omschrijving uit te voeren werkzaamheden Prijs p/e Prijs 

 
   33,99 m2 101,61 3.453,73Inco Azul 303 Nevada Wandtegel groter tot 30 x 60 
    5,21 m2 204,20 1.063,88Tau Corten B Vloertegel 30 x 60 
    2,52 m2 204,12   514,38Tau Corten B Vloertegel 30 x 30 
    5,21 m2  10,00    52,10Toeslag halfsteens verband, vloeren 
    7,73 m2  10,00    77,30Toeslag 036 Supercontact t.b.v. grootformaat vloertegel 
    1,00 stuk 100,00   100,00Toeslag integelen easydraine in douchehoek 
    2,80 m1  50,00   140,00Leveren en aanbrengen hoekstrip rvs 12,5mm recht t.b.v. vloertegels 
    0,55 m1  10,00     5,50Leveren en aanbrengen coat en kimband 
    1,06 m1  10,00    10,60Leveren en aanbrengen hoekstrip pvc 6mm 1/4 rond wit 
    1,00 stuk  50,00    50,00Toeslag integelen inbouwtoilet 

Subtotaal 5.467,49 
AF: standaard tegelwerk 1.984,00 

Meerprijs tegelwerk 3.483,49 
Organisatiekosten Aannemer   500,00 

3.983,49 
B.T.W. 19,00%   756,86 

Totaalbedrag 4.740,35 

 
 

Specificatie AF: standaard tegelwerk 
 

teruggave standaard wandtegelwerk badkamer   500,00 
teruggave standaard vloertegelwerk badkamer 1.000,00 
teruggave standaard wandtegelwerk toilet   250,00 
teruggave standaard vloertegelwerk toilet   234,00 

    0,00 

1.984,00 
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Het leveren en verlijmen van wandtegels t.b.v. badkamer op vlakke verlijmbare ondergronden in staand
verband uitgaande van 1 soort tegel tot plafondhoogte.

 
Aantal Eenheid Omschrijving uit te voeren werkzaamheden Prijs p/e Prijs 

 
   23,47 m2 101,61 2.384,79Inco Azul 303 Nevada Wandtegel groter tot 30 x 60 

Het leveren en aanbrengen van vloertegels t.b.v. badkamer op slikvrije betonnen ondergronden uitgaande
van 2 soorten tegels in 1/2-steens verband. Maximaal mortelbed 5 cm.

 
In de breedte van de kamer gelegd, zie tekening! Let op: deze tegels goed door elkaar mixen i.v.m.
kleurstelling van de tegels. Niet t.p.v. douchehoek! Let op: plaatsen easydrain.
Aantal Eenheid Omschrijving uit te voeren werkzaamheden Prijs p/e Prijs 

 
    5,21 m2 204,20 1.063,88Tau Corten B Vloertegel 30 x 60 

Het leveren en aanbrengen van vloertegels t.b.v. badkamer op slikvrije betonnen ondergronden uitgaande
van 2 soorten tegels in recht verband. Maximaal mortelbed 5 cm.

 
Let op: alleen t.p.v. douchehoek 100x100, zie tekening
Aantal Eenheid Omschrijving uit te voeren werkzaamheden Prijs p/e Prijs 

 
    1,00 m2 204,12   204,12Tau Corten B Vloertegel 30 x 30 

Het leveren en verlijmen van wandtegels t.b.v. toilet op vlakke verlijmbare ondergronden staand verband
uitgaande van 1 soort tegel tot plafondhoogte.

 
Aantal Eenheid Omschrijving uit te voeren werkzaamheden Prijs p/e Prijs 

 
   10,52 m2 101,61 1.068,94Inco Azul 303 Nevada Wandtegel groter tot 30 x 60 

Het leveren en aanbrengen van vloertegels t.b.v. toilet op slikvrije betonnen ondergronden uitgaande van
1 soort tegel in recht verband. Maximaal mortelbed 5 cm.

 
Aantal Eenheid Omschrijving uit te voeren werkzaamheden Prijs p/e Prijs 

 
    1,52 m2 204,12   310,26Tau Corten B Vloertegel 30 x 30 

Toeslagen en verdere leveringen
 

Aantal Eenheid Omschrijving uit te voeren werkzaamheden Prijs p/e Prijs 
 

    5,21 m2  10,00    52,10Toeslag halfsteens verband, vloeren 
    7,73 m2  10,00    77,30Toeslag 036 Supercontact t.b.v. grootformaat vloertegel 
    1,00 stuk 100,00   100,00Toeslag integelen easydraine in douchehoek 
    2,80 m1  50,00   140,00Leveren en aanbrengen hoekstrip rvs 12,5mm recht t.b.v. vloertegels 
    0,55 m1  10,00     5,50Leveren en aanbrengen coat en kimband 
    1,06 m1  10,00    10,60Leveren en aanbrengen hoekstrip pvc 6mm 1/4 rond wit 
    1,00 stuk  50,00    50,00Toeslag integelen inbouwtoilet 


