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Geachte heer Smits, 

Hierbij hebben wij het genoegen om u een offerte aan te bieden voor het omvormen van een groen vak 

bij speeltuinvereniging Pinkeltje naast de Titus Brandsmastraat 3 te Oudewater. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

- _ Rooien en afvoeren ca. 120 m? heesterbeplanting (bomen blijven staan) 

- _ Opnemen en afvoeren ca. 25 st betonpaaltjes 

- _ Opnemen en afvoeren opsluitband ca. 16,5 mtr. 

- Leveren en aanbrengen ca. 12 m3 teelaarde en mengen met ondergrond 

- _ Terrein profileren (verdere afwerking werk derde) 

- _ Maken zandcunet en leveren/aanbrengen 2 m2 betontegels 30x30 € 3.200,00 

- Leveren en aanbrengen 34 ml dubbelstaafmat 8/6 mm 

o hoogte 1,20 mtr. zonder punten 

o staanders diam. 60 mm 

o kleur dennengroen RAL 6009 €2.200,00 

  

Wij kunnen deze werkzaamheden uitvoeren voor exclusief BTW €5.400,00 

Op al onze overeenkomsten zijn de Cumela voorwaarden van toepassing welke 

zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Gelderland onder nummer 40/2020. 
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ons kenmerk: 534810 

De prijsaanbieding doen wij ( i.v.m. fluctuerende staalprijzen) 14 dagen gestand. Bovengenoemde 

prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op het huidige loon- en prijspeil. Na verstrijken van de 

genoemde termijn, zullen de officiële loon- en prijsstijgingen aan u worden doorberekend. 

Bij gunning verzoeken wij u deze offerte ondertekend aan ons te retourneren. 

Voor uw gewaardeerde opdracht houden wij ons gaarne aanbevolen. 

Voor akkoord: 

Datum ondertekening: 

Hoogachtend, Naam opdrachtgever: 

  

  

P.. van Zuijlen 

   (geanonimiseerd)

) ( ) 

Op al onze overeenkomsten zijn de Cumela voorwaarden van toepassing welke 

zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Gelderland onder nummer 40/2020. 

  


