Uden, 13 april 2022

Doele Willem III
Waterval 8
5427 HL Boekel

Ons kenmerk:
Behandeld door:

DOEBO-448 Boekel
Eddie van de Ven

Geachte heer,
Wij danken u voor uw prijsaanvraag en bieden u hierbij de volgende offerte aan:
Werk:

Waterval 8 te Boekel

Omschrijving:
Het verwijderen, inclusief afvoeren en storten van:
Golfplaten volgens rapport van M&A nr. 217-BWa8-ai-v1 van 2 november 2017
Let op het inventarisatie rapport is verlopen en moet worden geüpdatet door M&A
Een voorwaarde voor het uitvoeren van het werk is, dat het verwijderingsgereed wordt aangeleverd.
Daaronder wordt verstaan (tenzij anders afgesproken)
1. In de staat verkeert zoals tijdens de inventarisatie.
2. Dat het te verwijderen asbest toegankelijk is.
3. Het werkgebied ontruimd en veegschoon is. Dit betreft de ondergrond van het asbestoppervlak +
een strook van 5 m1 breed daaromheen. (eis uit het NEN 2990 eindcontrole door het lab)
4. Rondom de asbestbronnen 5 m breed gras en struiken opgeschoond zijn/verhardingen
veegschoon) In overleg is maatwerk meestal mogelijk.
Niet in de aanbieding inbegrepen is;
1. Historische besmettingen.
2. Het verwijderen van isolatiematerialen die onder of achter de asbesthoudende daken / plafonds
en of wanden aanwezig zijn.
3. Tijdelijke voorzieningen zoals rijplaten / bouwhekken afdekzeilen ed. tenzij anders omschreven.
4. Aansprakelijkheid als gevolg van slechte weersomstandigheden waaronder uitdrukkelijk vermeld
water- en stormschade.

Werkgegevens algemeen:
 Het werk wordt uitgevoerd conform de wetgeving, in het bijzonder het asbestbesluit. Dit betekent, dat de
werknemers, die het asbest verwijderen, tijdens het werk adembeschermingsmiddelen en speciale kleding
dragen. Daarnaast wordt in de nabijheid van het werk een mobiele douche-unit opgesteld, ten behoeve van de
voorgeschreven ontsmetting voor de werknemers.
 Voor aanvang van de werkzaamheden zal het werk schriftelijk worden aangemeld bij de arbeidsinspectie. Dit
moet minimaal 2 werkdagen vóór aanvang van het werk gebeuren.
 Op het werk zal een schriftelijk werkplan aanwezig zijn en een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop.
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 Tijdens de asbestverwijderingswerkzaamheden is het voor derden niet toegestaan zich in de directe nabijheid
van het werk te bevinden. Een en ander wordt door middel van een afzetting met rood-wit lint en borden
gemarkeerd. Zodra het werk gereed is wordt de markering verwijderd.
 In de nabijheid van het werk is een 220 V aansluiting nodig voor elektrische apparatuur zoals douche-unit
1000W; daarnaast is er op het werk een leidingwater-tappunt nodig.
 Eindcontrole conform NEN 2990, aandachtspunten voor de opdrachtgever:
 Bij buitensaneringen bedraagt het door het lab te inspecteren gebied 5 m1 tot buiten de asbestbron, ook als
dit over de perceelsgrenzen heen gaat. Het regelen van toegang tot belendende percelen is voor de
opdrachtgever.

Conform deze omschrijving, bieden wij u aan het werk uit te voeren in een fase voor een totaalprijs:
€

8.678,73

inclusief BTW:

Dit is inclusief vrijgave na asbestsanering (Binnen- en buitensanering) volgens NEN 2990.
Het vrijgave-certificaat wordt u verstrekt na betaling van de totale kosten.
Betaling en voorwaarden:

 Wij zijn genoodzaakt stagnatiekosten als gevolge van het niet verwijderings- gereed zijn, in rekening
te brengen
 Betaling 30 dagen na factuurdatum (wettelijke termijn).
 Op dit werk is de U.A.V. 2012 van toepassing.
 Onderzoek naar en voorwaarden voortvloeiend uit toepassing van de flora- en faunawet zijn voor risico
en rekening van de opdrachtgever en niet in deze aanbieding inbegrepen
 Deze offerte is gebaseerd op basis van de huidige storttarieven, wetgeving en
SC 530, wijzigingen in deze zijn verrekenbaar.
 De geldigheidsduur van deze aanbieding is twee maanden.
 Uitvoering in overleg vast te stellen.
 Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt u ons:
A. een kopie van de sloopmelding conform bouwbesluit 2015 en het inventarisatierapport (niet ouder
dan 3 jaar), aangepast aan de huidige wetgeving.. Hierin staat vermeld onder welke risicoklassen het
te verwijderen materiaal valt.

Wij vertrouwen er op u hiermee een passende aanbieding te doen toekomen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen.

Met vriendelijke groeten,
Belas Asbestverwijdering Uden BV

Voor akkoord,

Eddie van de Ven

handtekening
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