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Datum

Geachte heer Raanhuis,

Betreft testproject materiaalfoto's

:

1234 AB BOSKOOP

F. RAANHUIS
testdreef 3

16 oktober 2018:

Referentie

:

2018/0551/542

Easy Vision DEMO

Bijlage 1:
- Uitgewerkte offerte

Bijlage 2 (indien van toepassing):
- Ontwerptekening
- Materialen lijst
- Algemene voorwaarden

Met vriendelijke groet,

Demo Vision

Het geheel uitvoeren en aanleggen, rekening houdend met uw wensen, vergt een eenmalige
investering van  € 30.558,61  inclusief btw. Met deze investering beschikt u over een tuin waar u jarenlang
met plezier van kunt genieten.

Aarzelt u bij vragen over deze offerte niet om contact met mij op te nemen.

In ons gesprek van 28-08-2018 heb ik uw wensen betreffende uw tuin geïnventariseerd. Het geheel van
wensen en eisen is voor u uitgewerkt in dit voorstel.

Een offerte met een volledige beschrijving van de werkzaamheden treft u aan in de bijlagen.
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Bijlage 1

•      Uitgewerkte offerte
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Geachte heer Raanhuis,

Datum

Betreft testproject materiaalfoto's

:

1234 AB BOSKOOP

F. RAANHUIS
testdreef 3

16 oktober 2018:

Referentie

:

2018/0551/542

Met dank voor uw aanvraag doet het ons genoegen om u de volgende offerte aan te bieden voor het
testproject materiaalfoto's aan de testdreef 3 te BOSKOOP. Ons voorstel hebben wij uitgewerkt naar
aanleiding van ons gesprek waarbij wij uw wensen en eisen in kaart hebben gebracht.

In onderstaand voorstel worden de werkzaamheden nader uitgewerkt en beschreven zodat u een goed
beeld en overzicht krijgt.

OFFERTE

De werkzaamheden en leveranties omvatten:

Grondwerk

Het uitgraven en afvoeren van de aanwezige grond. Dagelijks wordt het project opgeruimd. Vrijkomende grond wordt
verzameld en afgevoerd. De omgeving heeft zo weinig mogelijk overlast tijdens de uitvoering. Ook de straat en
openbare ruimtes worden steeds opgeruimd en er vindt een veegschone oplevering plaats.

Het aanbrengen van cunetten. In de cunetten wordt ten behoeve van de verharding een zandbed aangebracht. De dikte
van het zandbed wordt afgestemd op het gebruik van de bestrating. De cunetten worden met een trilplaat maximaal
verdicht.

Het leveren en aanbrengen van benodigde grondkabels zoals op tekening vermeld.
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Het aanbrengen van een drainage voor een goede afwatering van overtollig water in de tuin. De drainage wordt
aangesloten op een drainageput HWA of op een sloot. De drainage zal na circa één jaar een optimale werking hebben.

3.726,92De post Grondwerk bieden wij u aan voor een bedrag van €

Verharding

De verharding wordt goed omsloten met een kopse rollaag van klinkers om verschuiven en wegzakken tegen te gaan.
Deze klinkers worden verticaal, staand geplaatst.

Het leveren en aanbrengen van klinkers volgens het op tekening aangegeven legpatroon. Kleur en type volgens
monster. De verharding wordt afgestrooid, ingeveegd en vervolgens geheel machinaal nagetrild. Het invegen wordt
tijdens de uitvoering van het project enige malen herhaald.

Het leveren en plaatsen van Oud-Hollandse tegels volgens het op tekening aangegeven patroon, waarbij de
voegbreedte zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Eventuele passtukken worden gezaagd. Het geheel wordt gelegd en
ingevoegd volgens de voorschriften van de fabrikant.

Het leveren en aanbrengen van fundatieplaten. Deze kunststof honingraatplaten worden gebuikt voor een stabiele
opsluiting van grind,waardoor de beloopbaarheid aanzienlijk verbeterd wordt en het insporen door berijden nagenoeg
uitgesloten is.

Het leveren en aanbrengen van split. Levering volgens monster. Hoogtes en maten worden uitgezet met behulp van een
laserapparaat en op basis van de tekening. Het split wordt egaal aangebracht.

12.510,00De post Verharding bieden wij u aan voor een bedrag van €
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Bouwkundige elementen

Het leveren en plaatsen van een hekwerk met een maximale hoogte van 180 cm boven het maaiveld. De verticale palen
worden voor deze grondslag met voldoende diepte voor stabiliteit en draagvermogen in de grond geplaatst. Tegen de
palen komt betonijzer. Het betonijzer wordt op maat geknipt en bevestigd aan de palen met de daarvoor bestemde
bevestigingsclips.

Het leveren en plaatsen van het overeengekomen type berging Highline.

4.567,69De post Bouwkundige elementen bieden wij u aan voor een bedrag van €
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Beplanting

Het leveren en aanbrengen van Leilinde bomen volgens plantlijst/beplantingsplan. Bomen worden in de voorbereide
plantgaten geplant. Wanneer de bomen in rij staan worden ze esthetisch in een lijn gepositioneerd. Scheefwaaien en
ontworteling wordt tegengegaan door een boompaal met boomband. Rondom de kluit en wortels wordt een
beluchtingbuis aangebracht voor het bijmesten en water geven.

Het leveren en aanbrengen van bomen volgens plantlijst/beplantingsplan. Bomen worden in de voorbereide plantgaten
geplant. Wanneer de bomen in rij staan worden ze esthetisch in een lijn gepositioneerd. Scheefwaaien en ontworteling
wordt tegengegaan door een boompaal met boomband. Rondom de kluit en wortels wordt een beluchtingbuis
aangebracht voor het bijmesten en water geven.

Het leveren en aanbrengen van een taxushaag, die een uiteindelijke hoogte moeten krijgen volgens het beplantingsplan.
Voor het planten van de haag wordt een geul gegraven, die wordt verrijkt met bemesting om voor een goede beworteling
te zorgen.

Het aanbrengen van de beplanting volgens het beplantingsplan. Bij het planten wordt het plantgat voldoende groot
gemaakt en voorzien van (eerder aangebrachte) bodemverbetering. Rondom de kluiten/wortels wordt de grond
voldoende aangedrukt en ingespoeld om snelle beworteling te garanderen. Na het plantwerk wordt de beplanting indien
nodig water gegeven. De plantvakken worden netjes afgewerkt.

7.318,35De post Beplanting bieden wij u aan voor een bedrag van €
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Gazon

Voordat het nieuwe gazon gelegd kan worden, wordt de ondergrond handmatig onder profiel gebracht. De ondergrond
wordt zodanig geëgaliseerd dat er een vlakke ondergrond is voor goede aanhechting van het aan te brengen gazon.

Het nieuwe gazon wordt gerealiseerd met graszoden. Deze graszoden bestaan uit een grasmengsel afgestemd op de
gebruiksbehoefte.

299,37De post Gazon bieden wij u aan voor een bedrag van €

Inrichting elementen

De door u uitgezochte bloembakken Fiberon type buxus worden geleverd en geplaatst zoals op tekening aangegeven of
samen met u in het werk vastgesteld. De potten zijn vorstbestendig en voorzien van afwateringsgaten. Ze worden
afgevuld met een vochthoudend grondmengsel, passend bij de toe te passen beplanting.

2.136,29De post Inrichting elementen bieden wij u aan voor een bedrag van €

30.558,61€Totaal bovengenoemde werkzaamheden en leveranties (inclusief BTW)

Na deze investering beschikt u over een mooie tuin waar u nog jaren van kunt genieten.

Het verschuldigde bedrag dient 14 dagen ná factuurdatum op onze rekening te staan.

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene (leverings) voorwaarden van toepassing.
Een exemplaar treft u aan in de bijlage of kunt u terugvinden op onze website.

Garantie

Op al onze werkzaamheden geven wij een vol jaar garantie.

termijn 1 9.167,58€

termijn 2 15.279,31€

termijn 3 6.111,72€

Dit voorstel is geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Bij uw opdracht hanteren wij onderstaande
betalingstermijnen:
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze offerte aarzel dan niet om contact met mij op te
nemen. Ik hoop met deze offerte een passend voorstel te hebben gedaan en zie uw reactie met
belangstelling tegemoet.

Dhr. F. Raanhuis

Easy Vision DEMO

Voor akkoord opdrachtgever:Met vriendelijke groet,

Demo Vision

Plaats: .......................................

Datum: ....-....-.........
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Bijlage 2

•      Ontwerp
•      Materiaal lijst
•      Kopie algemene voorwaarden
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Materiaal lijst

4,00 ton Afvoer schone grond (met schoongrond verklaring)

40,00 stuk Beplanting volgens lijst

1,00 stuk Berging HighLine Gr. H4 donkergrijs metallic

10,00 stuk Boomband

7,00 stuk Bouwstaalmat gegal. 6mm mw10 3x2meter

1,50 m³ Brekerszand

37,50 m³ Cunetzand

2,00 stuk Drainage eindkap Ø 80mm

2,00 stuk Drainage mof Ø 80mm

2,00 stuk Drainage T-stuk Ø 80mm

50,00 meter Drainageslang met mantel Ø80mm

10,00 stuk Gefreesde boompaal, gepunt+gekruind ø8x300cm geïmpregneerd

1,70 m³ Gestabiliseerd zand 200 kg / m3

m² Graszoden33,00
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m² Grind/Split Platen 60x40 Zwart31,50

14,00 stuk HH paal gesch. 270x9x9 glad

M2 klinker pp105,0

5,00 stuk Leilinde hoogstam 10-12

minibag Minibag 500kg Grauwackesplit 16-32mm2,00

31,50 meter Mtr. Elektrakabel 5x2,5 YMVK-as

52,50 stuk Oud Hollandse tegel100x100x10cm gewap. antraciet

3,00 stuk Polyester bloembak Buxus 120x120x100cm

3,50 m³ Potgrond

5,00 stuk Prunus subh. 'Autumnalis Rosea'

7,50 m³ Styromull

stuk Taxus media 'Hicksii' 80-100112,5
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17,00 M2 WF getrommeld 20x5x6 Brussel




