Stichting Schaarweide
T.a.v. Dhr. J. Ariens
Wijksestraat 27
6617 BX Bergharen

Betreft: Asbestverwijderen
Offerte

: 19.05.07

Ewijk 16-05-19

Geachte heer Ariens,
Hartelijk dank voor uw aanvraag. Hierbij bieden wij u vrijblijvend en conform uw verzoek een
offerte betreffende de asbestsanering van sportcomplex Schaarweide gelegen aan het
Sportlaantje 2 te Hernen aan.

Uitgangspunt
De volgende onderdelen gelden als uitgangspunt van deze offerte:
 Offerte Pos17A01 d.d. 30-06-17
 inventarisatierapport 17714 1.1.17 d.d. 09.09.17
 Aanwijzing ter plaats d.d. 28-06-17

Omschrijving van de door ons uit te voeren werkzaamheden:








Het aanvragen van een sloopmelding (bouwbesluit 2012);
Het opstellen van een projectwerkplan en de start van werkzaamheden melden aan de
Arbeidsinspectie, Eerland Certification en aan de Gemeente.
Het inrichten van de werklocatie;
Het verwijderen, verpakken, afvoeren en storten van 164 m2 ac golfplaten met bijbehorende
nokvorsten / hulpstukken (opslagschuur)
Het verwijderen, verpakken, afvoeren en storten van 5 stuks ac vensterbank
Het verwijderen, verpakken, afvoeren en storten van 10 stuks ac ventilatiekoker m2 ac
Het verrichten van benodigde eindmetingen door een geaccrediteerd laboratorium;

Totaalprijs: € 14.250,00 exclusief BTW. (zegge: veertienduizend tweehonderd vijftig euro)
Gespecificeerd:
De asbestsaneringwerkzaamheden buiten:
De asbestsaneringwerkzaamheden binnen:
Het aanvragen van een sloopmelding LAVS:

Levertijd:
Prijzen:

€ 3.200,-€ 10.950,-€
100,--

Bij opdracht nader overeen te komen.
Zijn geldig tot twee maanden na dagtekening en exclusief BTW.
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Betalingstermijnen: Bij oplevering van het totale saneringswerk.
Betaling:
Binnen 14 dagen na factuurdatum.


De asbestsaneringswerkzaamheden worden uitgevoerd conform procescertificaat
asbestverwijderen 2019 onder certificaat nr. 07-C070206, tijdens normale werktijden en tijdens
normaal werkbaar weer.

Uitgangspunten













De locatie dient geheel te zijn ontruimd, stofvrij, bezemschoon en goed
bereikbaar te zijn;
Het werk in één fase uit te voeren;
Wij gaan er vanuit dat wij gebruik mogen maken van electra en water;
Meerwerk blijft te allen tijde verrekenbaar. Meerwerk wordt uitsluitend in overleg
tussen opdrachtgever en uitvoerende partij en na afgeven van een ondertekende
werkbon uitgevoerd;
Blijkt er tijdens de sanering asbestbesmette isolatie (glaswol) aanwezig te zijn, dan zal dit
tegen meerprijskosten verwijderd moeten worden;
Wij zijn niet aansprakelijk voor asbest dat verspreid ligt of in de grond zit,
tenzij aangegeven. Eventueel kan dit tegen meerprijs worden verwijderd;
Bij onverwachts aangetroffen asbesttoepassingen zijn de eventuele kosten voor
aanpassing van rapportage en/of sloopmelding voor de opdrachtgever;
Eventuele wachturen ontstaan buiten onze schuld en/of invloedssfeer zullen wij
separaat op basis van nacalculatie met U verrekenen,
Prijswijzigingen van stort- en/of verwerkingstarieven worden doorberekend,
alsmede heffingen en wijzigingen van overheidswege opgelegd, die van invloed zijn
op de prijsstelling en/of de uitvoeringsmethodiek.
Eventuele (water)schade aan pand, inboedel, bestrating en/of beplanting, als
gevolg van onze werkzaamheden wordt niet vergoed, tenzij uitdrukkelijk
afgesproken en vastgelegd.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen, dan zijn wij graag
bereid een en ander toe te lichten op het telefoonnummer (06-51418750).
Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie dan ook
graag tegemoet.
Als u akkoord gaat met onze prijsaanbieding verzoek ik u vriendelijk de offerte te ondertekenen.
Op al onze diensten, leveringen, offertes en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de VERAS
van toepassing, deze zijn d.d. 16-12-2016 gedeponeerd bij Rechtbank Gelderland onder nummer 55/2016.
Te downloaden op https://www.sloopaannemers.nl/themas-actueel/veras-algemene-voorwaarden
Datum:16 mei 2019
Klaassen sloopwerken
F. Peeters
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