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Onder dankzegging van uw aanvraag ontvangt u hiermee onze offerte met betrekking tot 
bovenvermelde object.

Uitgangspunten

• Uw aanvraag 

• De gemaakte kosten van het bezoek ter plaatse naar aanleiding van de lekkage melding met ons 
kenmerk SP18-03388 maken geen deel van onderstaande aanbieding. Deze kosten worden op 
basis van regie aan u gefactureerd

Werkomschrijving

Correctieve dakwerkzaamheden hekwerk

Hekwerk poten 36 stuks

- Het loshalen van de hekwerk voeten.
- Onderzijde van de hekwerkpoten voorzien van rubberen tegelsdragers, en e.e.a 

daarna weer bevestigen met de bestaande bevestigers, aangebracht met 
chemische verankering (injectiemortel), in de bestaande schroefgaten.

De prijs voor bovengenoemde werkzaamheden bedraagt. excl. BTW € 2.395,00

Opmerkingen en aandachtspunten

• Wij zijn er van uitgegaan dat berichtgeving aan de bewoners / gebruikers van het complex over de 
voorgenomen onderhoudswerkzaamheden door u zal worden verzorgd.

• Bij de prijs bepaling zijn wij er van uitgegaan dat de werkzaamheden aanéénsluitend, cq. 
gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden op voor onze branche gebruikelijke werktijden.

NB: Tijdelijke veiligheidsvoorzieningen

OPMERKING: Veiligheidsvoorzieningen:
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- Bij de prijsvorming zijn wij er van uitgegaan dat de werkzaamheden zo veilig als mogelijk is
  in de gegeven situatie worden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
  zullen wij gebruik maken van bij de gegeven situatie passende tijdelijke veiligheidsvoorzieningen.
  Indien aanwezig zullen wij ook gebruik maken van de permanente veiligheidsvoorzieningen
  voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Alle genoemde prijzen zijn prijspeil mei 2018
 

FACTURATIESCHEMA:

- 100% bij gereedkomen der werkzaamheden.

Betalingscondities: binnen 14 dagen na factuurdatum.

OVERIGE CONDITIES:

- Op alle overeenkomsten terzake van koop en het verrichten van werkzaamheden zijn de
  Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt VEBIDAK (vastgesteld door de Algemene
  Ledenvergadering van de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland VEBIDAK op 11 juni
  2009 en gedeponeerd op 7 april 2011 bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden) van
  toepassing, met uitzondering van overeenkomsten met particuliere eigenaren en Vereniging
  van Eigenaren (VvE). Hierop zijn de algemene consumentenvoorwaarden VEBIDAK zoals
  overeengekomen met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis van toepassing 
  (deze voorwaarden zijn op te vragen bij ons kantoor en beschikbaar op onze website,
  www.tngroep.nl).
- Op al onze werken hebben wij een doorlopende C.A.R.-verzekering afgesloten bij
  HDI Gerling onder polisnummer V30MO.
- Onze offerte is gebaseerd op de huidige loon- en materiaalprijzen en gelden
  tot 2 maanden na offertedatum.
- Doordat de voortgang van onze werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van weersomstandig-
  heden zijn onze (verstrekte) planningen uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene
  omstandigheden en/of overmacht zonder dat hieraan rechten kunnen worden ontleend.
- Met onze werkzaamheden volgen wij noodzakelijkerwijs de aanwezige dakvloer
  en -constructie, waarvan wij voor de kwaliteit en stabiliteit geen verantwoording
  kunnen aanvaarden.
  Bij mechanisch bevestigde systemen gaan wij uit van geschiktheid van de ondergrond.
  Alvorens wij een mechanisch bevestigd systeem aanbrengen zullen wij, indien noodzakelijk,
  trekproeven uitvoeren om de geschiktheid vast te stellen, waarna de juiste bevestiger
  bepaald wordt.
  Bij geballaste daken gaan wij ervan uit dat de onderconstructie de (tijdelijke)
  gewichtsveranderingen kan verwerken.
- Wij gaan ervan uit dat er zich in de dakvloer geen leidingen bevinden. Voor schades
  aan onverhoopt doorgeboorde leidingen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.
- Wij attenderen u erop dat er door ons geen afschotcorrecties worden toegepast,
  tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld.
- Tijdens onze werkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van
  verstopping van de stand- en/of rioolleidingen. Wij kunnen slechts aansprakelijk
  gehouden worden voor eventuele verstoppingen van deze leidingen indien deze
  voorafgaand aan onze werkzaamheden zijn gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf.
  Wij merken op dat in veel gevallen na renovatie van een dak de toestroomsnelheid
  van het hemelwater verhoogd is, waardoor hogere eisen gesteld zullen worden aan
  de capaciteit van het hemelwaterafvoersysteem.
  Om bovengenoemde redenen zijn wij een overeenkomst aangegaan met een
  gespecialiseerd bedrijf op het gebied van ontstoppen. Indien u hiervan gebruik wilt
  maken kunnen wij u de tarieven voor deze werkzaamheden doen toekomen.
  De planning en de aansturing van deze werken zal dan geheel door ons worden verzorgd.
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- Mits anders overeengekomen, is of wordt het risico op wateraccumulatie niet door ons
  beoordeeld.
  Of noodafvoeren noodzakelijk zijn of dat de bestaande noodafvoeren voldoende capaciteit
  hebben moet door middel van een wateraccumulatieberekening volgens
  NEN 6702;2001/A1;2005 worden bepaald. Dit moet nader worden gecontroleerd.
- Er worden door ons géén werkzaamheden m.b.t. asbesthoudende producten uitgevoerd,
  tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld.
- De hoeveelheden en aantallen zijn voor het uitbrengen van deze aanbieding zorgvuldig
  ter plaatse vastgesteld. Voor de correctheid hiervan dragen wij de verantwoordelijkheid,
  onvoorziene zaken uitgesloten.
  Indien de opdrachtgever hoeveelheden heeft aangegeven ligt de verantwoording van
  correctheid bij deze, afwijkende aantallen en hoeveelheden zullen, tenzij anders
  overeengekomen, in overleg met u worden verrekend.
- Werkzaamheden welke niet met name zijn genoemd in deze offerte, doch op last van u
  of de bouwdirectie wel moeten worden uitgevoerd, zullen als meerwerk aan u worden
  doorberekend.

Wij vertrouwen erop u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan.
Voor nadere vragen, opmerkingen en/of een persoonlijk onderhoud kunt u zich wenden
tot de heer L. Bos, te bereiken onder nummer: 06-53270617.

Hoogachtend,

A.W. Bos,
directeur

TEXA DAKBEDEKKINGEN B.V.


