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OÍÍertedatum

Vervaldatum

ReÍerentie

10-05-2022

09-06-2022

Vernieuwen Verlichting

Geachte heer of mevrouw [qnd_contact]
Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag. Hiermee bieden wij u aan het leveren en monteren van de besproken
installatie(s) te Vernieuwen Verlichting. Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben we voor u een
geheelvrijblijvende oÍÍerte gemaakt. Een bijgevoegde lijst van werkzaamheden zal deze verduidelijken.
Uiteraard zijn wij altijd bereid een en ander mondeling en / of schriftelijk toe te lichten.
Vertrouwende u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en in aÍwachting van uw berichten,
verblijven wij,
Met vriendelijke groet,

J&S Elektrotechniek
Luuk Verstegen

Omschrijving

Eenheid

Aantal

Macbright LED999 Armatuur Led 4000K 34W 34001m 1495mm tp23

1 STK

54

1 STK

1

871769614129
arbeid

Totaal
BTW

Betaalvoorwaarden:

Niet in onze oÍÍerte opgenomen zijn de kosten voor:

€ 11.395,32

21,00"/"

Totaal

25 "/" bij opdracht.
25 %bij aanvang.
25%bij 50 % gereed werkzaamheden.
25 % bij 1 00 y" gereed werkzaamheden

excl.

incl.

€ 2.393,02

€ 13.788,34

. aansluitkosten Nutsvoorzieningen
r het leveren, monteren en aansluiten van, door derden te leveren elektrische apparatuur.
o het leveren en monteren van de meterkast vloerplaat en invoerleidingen nuts voorzieningen.
. het leveren en monteren van spotbakken in dekvloeren.
. hak,- breek,- zaag en boorwerkzaamheden in bouwkundig materialen. Normale boorwerkzaamheden met
een pneumatische boormachine tot 25 mm zijn wel inbegrepen.
. aanhelen van voor ons gemaakte leidingsleuven en sparingen in bouwkundige materialen.
r gÍofld-, graaf-, bestrating- en plantwerkzaamheden t.b.v. eventuele grondkabels.
r steigermateriaal, valbeveiliging, en verticale transportmiddelen.
. tijdelijke sanitaire voorzieningen op de bouwplaats (toilet en handwasbak)
. aansluiten van tijdelijke bouwplaatsvoorziening als bouwketen, tijdelijke hemelwaterafvoeren en tijdelijke
sanitaire voozieningen.

Voor deze aanbeiding zijn de volgende condities van kracht:

.
.
.
.
.
.
r
.
.

De prijzen in deze offerte zijn een goede priisindicatie tot 30 dagen na oÍfertedatum, Gezien de huidige
Íluctuerende prijzen.
Van toepassing zijn Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten (AVIC) waarvan
u een exemplaar kunt downloaden op http://www.jenselektrotechniek.nl. Wijwijzen hierbij expliciet uw
algemene voorwaarden af.
Eenzijdige wijzigingen van deze aanbieding maken pas onderdeel uit van deze aanbieding na schriÍtelijk
akkoord van ondergetekende. lndien u met deze aanbieding akkoord gaat en overgaat tot het geven van
de opdracht, dan verzoeken wij u een rechtsgeldig ondertekend aÍschrift van deze aanbieding aan ons
terug te zenden
Voor de te leveren materialen geldt de garantie van de leverancier'
Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen tijdens de verbouwing van de keuken oÍ badkamer,
kan dat mogelijk tot gevolg hebben, dat de termijn van uitvoering zal worden aangepast en dat daaraan
extra kosten zijn verbonden. Eén en ander wordt in overleg met u dan nader bekeken en besproken.
Meer/minderwerk wordt uitgevoerd en verrekend na schriÍtelijke opdracht.
Aaneensluitend en binnen normale kantooruren.
Wij Behouden ons van het recht ten alletijden de aangeboden ofÍerte terug te kunnen trekken
Prijsstijgingen tot 5 procent beschouwt opdrachtnemer als ondernemersrisico en komen voor rekening
van opdrachtnemer. Prijsstijgingen op producten of grondstofÍen boven de 5 procent zullen worden
doorberekend aan opdrachtgever. Opdrachtnemer zal opdrachtnemer schriftelijk informeren welke
producten en/oÍ grondstofÍen worden doorberekend en geeft hierbij een indicatie van de kosten.

lndien u gebruik wenst te maken van onze diensten verzoek ik u een ondertekende kopie van dit voorstel aan
mijte retourneren voorzien van uw paraaÍ op de bijlagen.
lndien u geen gebruik wenst te maken van onze diensten zou ik graag in contact komen met u om de reden te
bespreken.
voor akoord Doele Willem 3

voor akkoord J&S elektrotechniek:

Datum
Naam:

Datum: 10-05-2022
Naam:Luuk Verstegen

