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Nr1 Beschrijving Aantal Eh 1 Prijs Totaal
Terrazzo op basis van kunststofbinding

Terrazzotoplaag 4 800.00 m² 157.20 754 560.00
Prijs voor het leveren en plaatsen van een
terrazzovloer. Offerte gemaakt op basis van email
van  14/01/19
De offerte gaat uit van marmergranulaten tot
12mm.
De offerte gaat uit van het aanbrengen van de
terrazzovloer voor het plaatsen van de
binnenwanden.

Stopprofielen

Leveren en plaaten van messing profielen ter
verdeling van de vakken en afboording van de
vloer.

1 709.42 m 16.00 27 350.72

Onze prijs is gebaseerd op:

- een applicatiegeschikte ondervloer; schoon,
blijvend droog, vormvast en vrij van scheuren
- gelijktijdige uitvoering van genoemde
hoeveelheden; tenzij specifieke fasering
omschreven
- goede toegankelijkheid van de werklocatie
- uitgevoerd in één kleur tenzij anders omschreven
- in deze offerte genoemde hoeveelheden en een
ongedeelde opdracht. Afwijkende hoeveelheden
kunnen prijsconsequenties tot gevolg hebben.

Onze prijs is inclusief:

- benodigde materialen en gereedschappen
- applicatie van het vloersysteem
- reiskosten
- afvoer en verwerking van afval
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Onze prijs is exclusief:
Nr1 Beschrijving Aantal Eh 1 Prijs Totaal

- werkzaamheden aan de ondervloer voor zover
niet specifiek omschreven
- kitwerk en/of plintafwerking voor zover niet
specifiek omschreven
- parkeergelden en/of benodigde vergunningen
- BTW

Voorwaarden dekvloer/ondervloer

- dekvloeren aangebracht conform normeringen
WTCB
- vereiste vlakheid in ondervloer opgenomen. Onze
vloersystemen volgen de ondergrond
- eventueel benodigd afschot aangebracht in de
ondervloer
- opkomend vocht vanuit de ondergrond dient
bouwkundig te kunnen worden uitgesloten
- eventuele vezels in de ondervloer dienen door de
opdrachtgever te worden weggebrand voor
aanvang van onze werkzaamheden

Voorwaarden tijdens applicatie, te voorzien door opdrachtgever:

- temperatuur van ten minste 18°C en maximum
25°C
- voldoende plafondverlichting in elke ruimte
- werkruimte bezemschoon, geheel vrij van
werkzaamheden van derden en materialen.
- kosteloos ter beschikking stellen van verticaal
transport
- kostenloos ter beschikking stellen van container(s)
voor regulier bouwafal
- kostenloos ter beschikking stellen van
stroomvoorziening 220V en 380V
- maximaal toelaatbaar restvocht: anhydriet= 0,5%/
zand/cement= 2,5% / beton= 4%
- bij aanwezige vloerverwarming dient voor
aanvang van onze werkzaamheden het
opstookprotocol te zijn gevolgd.

Garantie

-scheurvorming/aftekening van scheurvorming
vanuit de ondervloer of schade als gevolg van
opkomend vocht zijn ten allen tijde uitgesloten van
garantie.

Bedrag totaal excl. BTW € 781 910.72
781 910.72€Bedrag totaal excl. BTW

Bedrag BTW (0m) € 0.00
0m: BTW verlegd

Eindbedrag (geldig tot 18/01/2019) € 781 910.72






