
 

 

 
 

         Den Haag, 1 september 2017 

 

Onze Ref. : B17-276 (2) 

Uw Ref. :  aanvraag mail dhr. de Korte d.d. 5 april jl. 

Betreft :  Offerte 

 

Geachte leden, 

 

Zoals ter plaatse te hebben opgenomen d.d. 19 april jl. doen wij u hiermee vrijblijvend onze 

offerte toekomen voor: 

 

- Hydrofoor installatie. 

 

Genoemde prijzen zijn  excl. B.T.W. 

                                       excl. Elektra  

       excl. Bouwkundig herstel 

                                                                                                        

Geldigheidsduur offerte is 90 dagen. 

 

Levering en betaling nader overeen te komen en volgens Uneto-VNI Voorwaarden. 

 

Garantiebepalingen volgens Fabrikant. 

 

Werkzaamheden en/of leveranties niet omschreven in deze offerte zullen alvorens met u 

besproken te hebben op basis van nacalculatie apart verrekend worden. 

 

Hopend u een passende offerte te hebben gemaakt en in afwachting van uw bericht, verblijven 

wij, 

 

Hoogachtend, 

Technisch Bureau W. Janssen B.V. 

 

T. Staallekker 

 

 

 

VVE 8255 Edamstraat 3/51 en 

Uitgeeststraat 4-52 

T.a.v. P/a Van ´t Hof Rijnland 

Vastgoedmanagement BV 

Postbus 612 

2700 AP  Zoetermeer 



 

 

Offerte B17-276 (2) 

 

Plan van aanpak: 
 

Hydrofoor wordt geplaatst in de CV ruimte aan de zijde Edamstraat. Er komt 1 nieuwe 

aansluiting hier vanuit Dunea. De overige aansluitingen zullen worden afgesloten. 

 

 

- Diverse voorbereiding, bestellen en plannen. 

- Overleg met nutsbedrijf i.v.m. planning en uitvoer. 

- Inrichten werkterrein. 

- Aanschrijven bewoners i.v.m. planning en uitvoer. 

- Openbreken bestrating. 

- Levering en montage mantelbuis t.b.v. nieuwe invoer Dunea. 

- Levering en montage hydrofoor installatie HU 2 DPVME6 fabricaat Duyvelaar. 

- Doorkoppelen 3 x voedingsleiding vanuit gemeenteaansluiting. 

- Levering en montage zuigleiding, uitgevoerd in CU buis als zichtleiding. 

- Aansluiten drukverhogingsinstallatie. 

- Levering en montage persleiding, uitgevoerd in CU buis t.b.v. de volgende 

aansluitingen: 

5 x watermeter kast t.b.v. 10 appartementen. 

- Controle op dichtheid, waarna in bedrijf stellen drukverhogingsinstallatie. 

- Herstel graaf- en straatwerken. 

 

Kosten    
     

Diverse voorbereidingen € 125,-- 

Afvoer/stort afkomend materiaal € 25,-- 

Materieel € 75,-- 

Drukverhogingsinstallatie € 4.315,-- 

Installatiemateriaal € 5.000,-- 

Afsluiters, terugstroombeveiligingen € 800,-- 

Arbeid € 5.440,-- 

 

Totale offerte € 15.780,-- 

 ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kosten Dunea 

 

Voorwoord: Dit is een verrekenpost. Dunea geeft geen prijsopgaves af. 

 

Vastrecht per jaar aansluiting Qn10  € 1.203,40 per jaar 

 

 

Aansluiting € 2.736,-- 

Verwijderen aansluitingen € 1.000,-- 

 

Totaal kosten Dunea ingeschat € 3.736,--  

 ========= 

  

 

 

Tijdens uitvoering van werkzaamheden hechten wij bijzonder veel waarde aan beheersing  

van risico’s op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid. 

 

Voor opdracht gaarne kopie ondertekend retour 

 

Datum: 

Handtekening: 


