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Geachte mevrouw Ammerlaan, 

Bedankt voor uw interesse in KONE. Onze missie is ervoor te zorgen dat u zich veilig en comfortabel 
kunt verplaatsen in gebouwen. Wij noemen dit een optimale People Flow. 
 
Hierbij ontvangt u onze offerte voor het moderniseren van uw installatie. Waarom is moderniseren 
belangrijk? Wij hebben de belangrijkste punten voor u samengevat: 
• Veel oudere installaties voldoen niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Door te moderniseren 
verbetert u de veiligheid en zorgt u dat deze aan de huidige eisen voldoet. 
• Modernisering verbetert de prestaties van uw installatie. Het verkort wachttijden en verkleint de kans 
op storingen. Daarnaast verlengt het de levensduur aanzienlijk en bespaart het energiekosten. 
• Verbeter de betrouwbaarheid, energiezuinigheid, het comfort en uiterlijk en zorg dat deze aan de 
laatste veiligheids- en toegankelijkheidseisen voldoet. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee een offerte conform uw wensen aan te bieden. Indien u naar 
aanleiding van dit voorstel vragen heeft, aarzelt u dan niet om met mij contact op te nemen. 

  
 

Met vriendelijke groet, 

                                                         

  

Dirk Groeneweg   Paul van der Kwartel 

Commercieel Technisch Adviseur Salesmanager Modernisering 

Voor de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, uitgave 03-2011, verwijzen wij u naar onze 
internetpagina www.kone.nl  

  

http://www.kone.nl/
http://www.kone.nl/
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1       Overzicht huidige situatie 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Aangeboden onderdelen: 
KONE Eco-Efficiency 
moderniserings pakket. 

De installatie wordt gemoderniseerd met een KONE MonoSpace® 
Upgrade Pakket, dit pakket bestaat uit een energiezuinige 
frequentieregeling en een nieuwe besturing. 

Signaleringsysteem KONE 
ReVive™ type KSS Luxe. 

KONE ReVive™ KSS Luxe is een signaleringsysteem waarmee 
passagiers hun bestemming aangeven en informatie krijgen over 
de positie van de cabine. Het heeft de volgende eigenschappen:  
• eco-efficiënt door LED-verlichting en dimfunctie;    
• eigentijds design en flexibele afmetingen;   
• voldoet aan de Europese norm voor toegankelijkheid (NEN-EN81-
70). 

Snelheidsbegrenzer. Het aanbrengen van een nieuwe snelheidsbegrenzer, type OL 35. 
KONE staalkabel pakket. De liftinstallatie wordt voorzien van een nieuwe set staalkabels met 

de vereiste lengte en treksterkte. 
Overige aangeboden 
componenten en/of 
werkzaamheden: 

Assistentie keuring 
Keuringskosten 
Proeflastkosten 
Vuilcontainer 
Transportkosten 
De tegengewichtbuffer in de liftput worden vervangen. 
De cabinebuffer in de liftput worden vervangen. 
Het leveren van een roestvaststalen plaat in dezelfde afmeting als 
het bestaande cabinetableau. 
Assistentie keuring 
GSM Spreek-/luisterverbinding 
Het reviseren van de schachtdeuren 
Het reviseren van de cabinedeur 
Afdekplaat schachtdrukknoptableau worden geplaatst 
Boren van een gat t.b.v. schachttableau 
 

 
Normen en voorwaarden. Alle door ons aangeboden onderdelen en pakketten voldoen aan 

zowel de huidige als de regelgeving die gold tijdens de 
oorspronkelijke ingebruikname van de liftinstallatie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Overzicht huidige equipment  
 
Equipment / Bouwnummer 10341104 / 10341104 
Adres Reuvenslaan 13-55 Voorbug  
Lifttype MonoSpace Std 
Hefvermogen 1000 kg / 13 Personen 
Hefsnelheid 1 m/s  
Hefhoogte 16.2 m  
Aantal stopplaatsen 7 
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Prijsoverzicht Reuvenslaan 13-55 10341104 

Besturing incl. tableaus 
KONE MonoSpace® Upgrade Pakketten voor 2 liften.  
Beide liften worden duplex geschakeld.  

 
€ 31.050,00 

De huidige schachtdrukknoppen worden verwijderd en er wordt een nieuw 
tableau in het midden van de twee liften geplaatst KONE ReVive™ type 
Luxe. 
Algemene projectkosten zoals keuringen, assistentie keuring, proeflast en 
vuilcontainer. 

 

Snelheidsbegrenzer, type OL35. € 1.638,00 

Staalkabels. € 2.080,20 

Overige aangeboden componenten en/of werkzaamheden:  

De tegengewichtbuffer in de liftput worden vervangen. € 310,00 

De cabinebuffer in de liftput worden vervangen. € 310,00 

GSM Spreek-/luisterverbinding € 670,00 

Het reviseren van de 7 schachtdeur(en) € 6.020,00 

Het reviseren van de cabinedeur(en) € 1.140,00 

  

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Aangeboden onderdelen: 
KONE Eco-Efficiency 
moderniserings pakket. 

De installatie wordt gemoderniseerd met een KONE MonoSpace® 
Upgrade Pakket, dit pakket bestaat uit een energiezuinige 
frequentieregeling en een nieuwe besturing. 

Signaleringsysteem KONE 
ReVive™ type KSS Luxe. 

KONE ReVive™ KSS Luxe is een signaleringsysteem waarmee 
passagiers hun bestemming aangeven en informatie krijgen over 
de positie van de cabine. Het heeft de volgende eigenschappen:  
• eco-efficiënt door LED-verlichting en dimfunctie;    
• eigentijds design en flexibele afmetingen;   
• voldoet aan de Europese norm voor toegankelijkheid (NEN-EN81-
70). 

Snelheidsbegrenzer. Het aanbrengen van een nieuwe snelheidsbegrenzer, type OL 35. 
KONE staalkabel pakket. De liftinstallatie wordt voorzien van een nieuwe set staalkabels met 

de vereiste lengte en treksterkte. 
Overige aangeboden 
componenten en/of 
werkzaamheden: 

Assistentie keuring 
Keuringskosten 
Proeflastkosten 
Transportkosten 
De tegengewichtbuffer in de liftput worden vervangen. 
De cabinebuffer in de liftput worden vervangen. 
Het leveren van een roestvaststalen plaat in dezelfde afmeting als 

Overzicht huidige equipment  
 
Equipment / Bouwnummer 10341107 / 10341107 
Adres Reuvenslaan 57-95  Voorburg   
Lifttype MonoSpace Std 
Hefvermogen 1000 kg / 13 Personen 
Hefsnelheid 1 m/s  
Hefhoogte 13.5 m  
Aantal stopplaatsen 6 
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het bestaande cabinetableau. 
Assistentie keuring 
GSM Spreek-/luisterverbinding 
Het reviseren van de schachtdeur(en) 
Het reviseren van de cabinedeur(en) 
Boren van een gat t.b.v. schachttableau 

 
Normen en voorwaarden. Alle door ons aangeboden onderdelen en pakketten voldoen aan 

zowel de huidige als de regelgeving die gold tijdens de 
oorspronkelijke ingebruikname van de liftinstallatie. 

 
 

 
Prijsoverzicht Reuvenslaan 57-95 10341107 

Besturing incl. tableaus 
KONE MonoSpace® Upgrade Pakketten  
Zie lift hierboven i.v.m. duplexschakeling 

 

  

Snelheidsbegrenzer, type OL35. € 1.530,00 

Staalkabels. € 1.966,80 

Overige aangeboden componenten en/of werkzaamheden:  

De tegengewichtbuffer in de liftput worden vervangen. € 310,00 

De cabinebuffer in de liftput worden vervangen. € 310,00 

GSM Spreek-/luisterverbinding € 670,00 

Het reviseren van de 6 schachtdeur(en) € 5.160,00 

Het reviseren van de cabinedeur(en) € 1.140,00 

  

  
 

 

1.2        Aangeboden meerwerkopties 
 

Aangeboden meerwerkopties 

KONE verzorgt de tijdelijke schaft- en toiletvoorziening. De opdrachtgever 
dient te zorgen voor een opstelplaats ten behoeve van deze schaftwagen die 
bereikbaar is vanaf de openbare weg. Prijs per week 
Monteren standaanwijzer op de BG voor beide liften. 

€ 294,50 
 
 

€ 1.050,00 

Monteren standaanwijzer op alle etages voor beide liften € 6.825,00 
 

 

Uw voordelen. 
 Uw voordelen. 

Voordelen diverse pakketten om de bestaande KONE MonoSpace® 
installaties zuiniger en betrouwbaarder te maken. 
Voordelen KONE ReVive™ KSS Luxe, 
Eco-efficiënt. 
• Eco-efficiënte LED_verlichting voor oproepregistratie. 
• Dimfunctie als de lift niet in gebruik is. 
 
Veiligheid. 
• Vergroot de veiligheid en toegankelijkheid van liftgebruikers. 
• Voldoen aan NEN-EN 81-70 (Europese toegankelijkheidsnorm). 
• KONE Remote Monitoring met spreek- en luisterverbinding met het  
  KONE Customer Care Center. 
 
Veelzijdig en stijlvol. 
• Beschikbaar met twee verschillende elektrische interfaces voor het  

http://www.kone.com/
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  nieuwe of bestaande besturingssystemen. 
• In- of opbouwmodel met flexibele afmetingen van de dekplaat. 
• Verhoging van de veiligheid. 
• Voldoet aan de nieuwe Normen. 
• Verhogen van de veiligheid. 
• Aanpassen aan de actuele normering. 
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2       Gedetailleerd overzicht aanbieding 
 

Reuvenslaan 13-55 - 57-95 
 
KONE Eco-Efficiency 
voorzieningen. 

Upgrade pakket voor eerdere generaties machinekamerloze KONE 
liften. 
Sinds 1996 produceert en levert KONE machinekamerloze liften. 
Na de plaatsing van de eerste “Greenstar” lift zonder 
machinekamer, nu 20 jaar geleden, heeft de ontwikkeling van 
nieuwe producten bij KONE niet stilgestaan. Om ook oudere 
installaties te laten profiteren van innovatieve nieuwe technieken 
heeft KONE diverse upgrade pakketten ontwikkeld waar de lift 
zuiniger, veiliger en betrouwbaarder wordt. 

KONE Eco-Efficiency 
moderniseringspakket. 

De installatie wordt gemoderniseerd met een KONE MonoSpace® 
Upgrade Pakket, dit pakket bestaat uit een energiezuinige 
frequentieregeling en een nieuwe besturing. Deze upgrade zorgt 
voor een lager energie verbruik, door gebruik te maken van 
geavanceerde "standby" schakeling. Deze schakeling zorgt ervoor 
dat indien de installatie niet gebruikt wordt de cabineverlichting, 
cabineventilator en de liftschakelkast wordt uitgeschakeld. 

Hefvermogen liftinstallatie. 1000 Kg 
Aantal cabinetoegangen. 1 stuk(s) 
Aantal personen 13 personen 
Nominale snelheid installatie. 1 m/sec 
Aantal stopplaatsen. 7 / 6 stuks 
Schachtkophoogte (mm) 3800  mm 
Putdiepte (mm) 1500  mm 
Aantal installaties in de liftgroep. 2 stuks 
Type cabinedeur. AMDV deur. 
Type besturing De besturing wordt uitgevoerd als duplex 1-knops verzamelend in 

neerwaartse richting. 
Type bestaande CPU Type LCECPU20 
Hoofdvoeding. Drie fases plus nul en aarde 
Upgrade pakket voor aandrijving 
nodig 

Ja 

Liftmachine MX10 machine. 
Alarmbel De alarmbel wordt geplaatst op het cabinedak 
Uitschakelen van de 
cabineverlichting. 

De cabineverlichting wordt automatisch aan en uit geschakeld. Na 
de laatste rit wordt de verlichting uitgeschakeld na een van te 
voren ingestelde tijd. De verlichting wordt weer ingeschakeld zodra 
er een commando wordt gegeven. 

Schachtverlichting Installatie van schachtverlichting volgens NEN-EN 81-1 of -2, 
schakelbaar vanuit de machinekamer en de schachtput. 

Elektrisch upgradepakket. Volledig upgradepakket. 
Signalerings pakket. KONE Revive™ KSS 570, voor woon en kantoor gebouwen. 

 

 
Signaleringsysteem KONE 
ReVive™ type KSS Luxe. 

KONE ReVive™ type KSS Luxe signaleringsysteem is een modern 
systeem voor de huidige liftgebruiker. Signaleringssystemen zijn 
onderdelen in een lift waarmee passagiers hun bestemming 
aangeven en informatie krijgen over de positie van de cabine. 

 
 
 
 
 

Inbouw cabinetableau KONE ReVive™ KSC 663 over de 
gedeeltelijke cabinehoogte met een Dot-matrix display en de 
volgende eigenschappen:   
• ronde of vierkante knoppen;   
• alarmknop;   

http://www.kone.com/
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Cabinetableau (1) 

 

• knop 'deur openen';    
• noodverlichting; 
• kleur/materiaal tableauplaat 
• kleur display "Amber" 
• afmeting worden in het werk bepaald 
• knop ‘deur sluiten’ 
• geborsteld roestvaststaal  
• cabinetableau (1) geldt als hoofdtableau, 
• drukknop van de hoofdstopplaats is groen gemarkeerd. 

 
 
 
Schachttableau (1) 

 

 
 
 
 
6 stuks met de volgende eigenschap(pen):  
KONE Revive™ KSL570. 
• kleur terugmelding drukknoppen "amber" 
• geborsteld roestvaststaal 
• één drukknop zonder opschrift. 
Geplaatst op alle verdiepingen m.u.z. van BG 

 
Schachttableau (2) 

 

 
1 stuks met de volgende eigenschap(pen):  
KONE Revive™ KSL570. 
• kleur terugmelding drukknoppen "amber" 
• geborsteld roestvaststaal  
• één drukknop zonder opschrift. 
• sleutelschakelaar: type Profiel halve cilinder. 
Geplaatst op de BG. Sleutelschakelaar t.b.v. penthouse oproep 
De halve cilinder dient door de eigenaar te worden aangeleverd 
voor plaatsing in de sleutelschakelaar indien deze de eigen sleutel 
wenst te gebruiken. 

 
 
Aantal stopplaatsen. 

 
 
7 / 6 stuks 

Aantal cabinetableaus 1 stuks per lift 
Markering/tekens op de schacht 
drukknoppen. 

Reliëf aanduiding 

Uitvoering drukknop 
schachttableau. 

Rond, opbouw 

Uitvoering drukknop 
cabinetableau 

Rond, opbouw 

Montage cabinetableau 
 
 
 
 

Inbouw gemonteerd 
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Optioneel tableaus  
(zie meerprijs) 

 

 
 
Beide liften worden op de BG of alle etages voorzien van een 
tableaus waarop de positie en de beweging van de lift 
waarneembaar is. Deze wordt verticaal gemonteerd.  

 

 
 
 
 
Snelheidsbegrenzer, type 
OL35. 

De bestaande snelheidsbegrenzer wordt vervangen. Hiervoor 
leveren wij een nieuwe snelheidsbegrenzer type OL35 compleet 
met staaldraadkabel. 

 

Staalkabels. De liftinstallatie wordt voorzien van een nieuwe set staalkabels met 
de vereiste lengte en treksterkte. 

  
Overige aangeboden 
componenten en/of 
werkzaamheden: 
 
 
 
Buffers 
 
 
 
 
 
KoneXion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deurrevisie 
 

Assistentie keuring 
Keuringskosten 
Proeflastkosten 
Ten behoeve van het afvoeren van afval en restmateriaal plaatst 
KONE een vuilcontainer gedurende de installatiewerkzaamheden. 
Transportkosten 
De buffer onder het contragewicht worden vervangen. 
De cabinebuffer in de liftput worden vervangen. 
Het leveren van een roestvaststalen plaat in dezelfde afmeting als 
het bestaande cabinetableau. Op deze plaat zal het nieuwe 
cabinetableau gemonteerd worden. 
Assistentie keuring 
KONE streeft naar de hoogst haalbare betrouwbaarheid. In een 
uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat passagiers in de lift 
opgesloten raken. Het is dan een geruststellend gevoel dat u de 
zekerheid hebt van een betrouwbare alarmmelding.  
Het KoneXion® GSM alarmsysteem maakt met één druk op de 
knop via het GSM netwerk direct contact met de KONE 
Klantenservice. De medewerkers van onze klantenservice zijn 
getraind in efficiënte responsprocedures en zijn 24 uur per dag, 7 
dagen per week beschikbaar om gesprekken van liftpassagiers 
aan te nemen.  
 
Uw (bestaande) onderhoudscontract zal met 6,00 euro per maand 
(excl. BTW) verhoogd worden voor de abonnementskosten van de 
spreek-/luisterverbinding.  Dit bedrag is inclusief alle 
gesprekskosten en dataverkeer. 
 
Toepassing van GSM-technologie voor de spreek-
/luisterverbinding is gebaseerd op een goed functionerende 
dekkingsgebied waar voldoende bereik aanwezig is om de werking 
van de verbinding te garanderen. 
Eventuele kosten voor extra technische aanpassingen, die 
noodzakelijk zijn omdat de kwaliteit van de verbindingen niet 
optimaal is door een slechte dekking van het mobiele netwerk of 
door atmosferische omstandigheden, worden op basis van 
meerwerk verrekend. 
Het reviseren van de 7 / 6 schachtdeur(en). Hierbij worden de 
looprollen, tegendrukrollen, kabelrollen, deurcontacten, 
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ondergeleidingvlinders, deurrubbers, ontgrendellagers en de 
deurstaalkabel of v-snaar vervangen. Het geheel wordt 
schoongemaakt, ingeregeld en afgesteld. 
Het reviseren van de cabinedeur(en). Hierbij worden de looprollen, 
tegendrukrollen, kabelrollen, deurcontacten, de ondergeleiding-
vlinders, deurrubbers, ontgrendellager en de deurstaalkabel of V-
snaar vervangen. Het geheel wordt schoongemaakt, ingeregeld en 
afgesteld. 
De oude sparingen van de schachtdrukknoptableaus worden 
afgewerkt met een roestvaststalen afdekplaat  

 
 
 

Opmerking geprinte afbeeldingen. 

De opgenomen afbeeldingen dienen ter indicatie van de aangeboden producten, in werkelijkheid 
kunnen zij afwijkend zijn van de geleverde producten. 
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Werkzaamheden inclusief. De volgende werkzaamheden zijn inclusief:  

 
• Transportkosten naar het afleveradres; 
• Aanpassen elektrisch schema; 
• De liftinstallatie wordt gewogen en indien nodig opnieuw  
  uitgebalanceerd. 
• Inregelen van de installatie na de modernisering; 
• Aanvragen liftkeuring bij de daartoe bevoegde instantie; 
• Keuringskosten uitgevoerd door een aangewezen keurende 
  instantie; 
• Montage tijdens kantooruren; 
• Demontage en afvoeren van materialen en 
  verpakkingsmaterialen in ons eigendom; 
• Bijwerken van het liftboek; 
• Informatiebord nabij de entree van het gebouw; 
• Via het informatiebord informeren wij de gebruikers van het 
  gebouw over de planning en voortgang van de 
  liftmodernisering; 
 

Werkzaamheden exclusief. De volgende werkzaamheden vallen buiten prijsopgave tenzij 
expliciet benoemd in dit document. 
 
• Bouwkundige werkzaamheden zoals: aansmeren, 
  verwijderen van poeren, het maken van gaten in betonnen 
  constructies, aanpassingen van de machinekamervloer, het 
  uithakken van sparingen voor de tableaus en/of het 
  versterken van bouwkundige constructies;  
• Het boren van nieuwe leiding doorvoer  gaten in de  
   machinekamervloer 
• Uitvoeren van schilderwerkzaamheden (indien geen roestvast 
   staal); 
• Aanwerken van de vloer- en wandafwerking voor zover deze 
  tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan; 
 
Uiteraard zijn wij bereid tegen een meerprijs de bouwkundige 
werkzaamheden voor u te verzorgen en coördineren.   
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3       Installatieproces. 

 
Tijdens de installatie wordt al het mogelijke gedaan om de overlast voor de liftgebruikers tot een 
minimum te beperken. Tijdens de installatie houdt KONE de liftgebruikers op de hoogte van de 
voortgang van het project. 
 
Om de renovatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is een goede samenwerking met alle betrokken 
partijen noodzakelijk. KONE neemt initiatief om goede afspraken te maken over de toegankelijkheid 
van het gebouw, aan- en afvoerroute van materialen, eventuele bouwkundige werkzaamheden, 
ingevolge de ARBO-wetgeving opslag van materiaal, water- en stroomvoorzieningen en eventuele 
geluidshinder. 
 
Wij kunnen pas beginnen met de werkzaamheden als aan de volgende randvoorwaarden is voldaan, 
1. KONE dient tijdens de werkzaamheden toegang te hebben tot het gebouw, 

er zijn afspraken gemaakt over werktijden en toegangsroutes, 
procedures voor noodgevallen en vluchtwegen zijn aanwezig. 

2. Opslagruimte, eet- en toiletvoorziening zijn beschikbaar. Indien deze voorzieningen niet binnen het 
pand en/of directe omgeving aanwezig zijn kan KONE dit tegen meerprijs voor u verzorgen. Zie 
hiervoor de opgegeven meerprijs. 

3. De schacht en eventuele bouwkundige wijzigingen zijn uitgevoerd volgens opgave KONE. 
Bestaande voorzieningen (bijv. verlichting, waterdichtheid, aanwezigheid van (on)gevaarlijke stoffen) 
zijn geïdentificeerd en er zijn passende maatregelen getroffen. 

4. De schachtafzettingen en/of hijsgelegenheden zijn, indien van toepassing, uitgevoerd volgens 
opgave KONE. 
Scheidingswanden en bescherming van de vloeren, muren en deuren zijn, indien van toepassing, 
aangebracht volgens opgave KONE. 

5. Eventuele vergunningen zijn geregeld en er zijn passende omleidingsroutes voor gebruikers. 
  

  

4       Onderhoud. 

 
KONE Care® is een onderhoudsovereenkomst voor liften, roltrappen en gevelliftinstallaties en 
deursystemen. Om veilige én efficiënte verplaatsing in en rond uw gebouw te waarborgen wilt u ervoor 
zorgen dat alle installaties perfect functioneren op ieder moment. Met KONE kiest u voor de juiste 
partner. Wij zorgen ervoor dat uw installaties (ook van andere merken) veilig, efficiënt en betrouwbaar 
werken. 

Uw liftinstallatie wordt onderhouden volgens het reeds lopende onderhoudscontract. 
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5       Commerciële en technische voorwaarden 

  
 

PRIJSOVERZICHT 

Totaalprijs, exclusief BTW en bouwkundige werkzaamheden € 54.305,00 

BTW 21 % €  11.404,05 

Totaalprijs, inclusief BTW  €  65.709,05 

Deze prijs is inclusief montage en bedrijfsvaardige oplevering.  
 
Geldigheidsduur offerte. 

De geldigheidsduur van de offerte is tot 60 dagen na dagtekening. 
 
FACTURATIESCHEMA 
Facturatie geschiedt volgens onderstaand schema. 

30%  Bij Opdracht 

35%  Zes weken voor aanvang montage 

30%  Na complete montage 

5%  Bij ingebruikname installatie 
  

Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. 
 

Algemeen. 

Afkomend materiaal wordt eigendom van KONE BV, waarmee wij ons verplichten om op 
milieuvriendelijke wijze de afkomende materialen af te voeren conform de regelgeving op dit gebied. 
Wanneer tijdens de werkzaamheden de lift door derden gebruikt moet worden (noodtransporten e.d.), 
worden de verloren uren hiervoor op afgetekende urenbasis met u verrekend. 
 
Mocht tijdens de montage blijken dat bepaalde, niet in deze aanbieding genoemde, materialen 
gebreken vertonen of niet meer op de juiste wijze kunnen worden toegepast, dan worden die 
materialen in overleg met u en tegen extra verrekening vervangen. 

Asbest. 
 
Voor locaties gebouwd voor 1994 dient, door en in opdracht van de opdrachtgever, een 
asbestinventarisatierapport aangeleverd te worden voor start van de werkzaamheden indien er sloop- 
of bouwkundige werkzaamheden plaatsvinden. Voor nadere informatie betreffende asbest verwijzen 
we u naar de website van de rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest. 
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Levertijd. 

De standaard levertijd (aanvang montage) en de uiteindelijke montageplanning stemmen wij met u af. 
 
Bij opdrachtbevestiging worden de werkzaamheden aan de hand van de dan beschikbare capaciteit in 
onze planning opgenomen. 
 
Vakantieperiodes (fabriekssluiting) kunnen de uiteindelijke levertijd beïnvloeden. 

Leveringsvoorwaarden. 
 
Aanvang van montage van de installatie zal plaatsvinden indien en nadat alle relevante 
termijnfacturen van het betreffende project zijn voldaan en er (i.v.m. kredietwaardigheid) geen 
vervallen facturen zijn inzake overige projecten 
 
KONE beschouwt de montage ook als compleet indien niet kan worden gekeurd als gevolg van niet 
lifttechnische werkzaamheden.  
 
Genoemde prijs is gebaseerd op een gelijktijdige uitvoering. Bij deelopdrachten behouden wij ons het 
recht voor om een andere prijs te hanteren 
 
Opdrachtaanvaarding is onder voorbehoud van voldoende kredietwaardigheid ingevolge ons 
standaard krediet-acceptatiebeleid.  
Bij ingebreke blijven van de opdrachtgever zullen de incassokosten 15% van de openstaande 
vordering bedragen, met een minimum van € 40,--. 
 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn 
van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van 
Lift- en Roltraptechniek, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag op 23 februari 
2011. Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd. Andersluidende voorwaarden worden 
uitdrukkelijk afgewezen. 

Concerngarantie. 
 
KONE Oyj statutair gevestigd te Espoo in Finland staat garant voor de afgesloten overeenkomst, 
KONE Oyj is aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst die 
KONE BV Nederland is aangegaan. 

Garantie. 

De garantietermijn bedraagt 12 maanden na eindcontrole op voorwaarde dat de lift gedurende deze 
periode door KONE op basis van een onderhoudscontract wordt onderhouden (een en ander volgens 
de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Lift- en 
Roltraptechniek (artikel V1), gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Haaglanden 
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6       Goedkeuring offerte 

 
 

OPDRACHTBEVESTIGING 

Project : 8026530 Voorburg Reuvenslaan 13-55 57-94 10341104 10341107 

Offertenummer: T-0002258791 - 1 

  

Totaalprijs, exclusief BTW en bouwkundige werkzaamheden € 54.305,00 

BTW 21 % €  11.404,05 

Totaalprijs, inclusief BTW  €  65.709,05 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw KONE contactpersoon 
de heer : Dirk Groeneweg 
Telefoonnummer: 0651 782 178. 
Email: dirk.groeneweg@kone.com 

Indien akkoord deze offerte graag getekend retour sturen naar : 

KONE B.V.  
Postbus 24005 
2490 AA DEN HAAG 
 
of mailen naar: modernisering@kone.com. 

Wij vragen u hiervoor onderstaande gegevens in te vullen.  

Opdrachtgever Opdrachtnemer 

VvE 't Loo 
T.a.v. de mevrouw B. Ammerlaan 
Stoelmatter 100 
2292 JL WATERINGEN 

KONE B.V. 
Postbus 24005 
2490 AA DEN HAAG 
www.kone.nl 

Plaats: Plaats: DEN HAAG 

    

K.V.K Nummer:   

    

Datum: Datum: 

    

Naam: Naam: Dirk Groeneweg 

    

Tel. nummer:   

    

Naam contactpersoon:   

    

    

Handtekening: Handtekening: 
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