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Beste toekomstige bewoner van een nieuwbouwwoning in Zwolle,
U wilt wanden laten afwerken van de nieuwe woning, project Carre, type Cardif in Zwolle. Deze berekening is
gemaakt op basis van de plattegrond, de afmeting is 8.6 bij 4.8 meter. Uitgaande van behangklare wanden.
In onze showroom kunt u vele afwerkingen zien. Als basis staat de spuitpleister vermeld, type crystal van
brander. We brengen eerst een stootvaste laag aan, waardoor de schrobvastheid wordt versterkt. Het
materiaal is wasbaar, kleurecht en mat van kleur. In deze offerte zijn de beste materialen vermeld die voor
deze produkten op dit moment te krijgen zijn.
Bij de uitvoering, graag rekening houden met de aandachtspunten. Hieronder staan de uit te voeren
werkzaamheden vermeld en de ruimtes die afgewerkt worden:

Afplakwerk zoals hieronder vermeld
Gaasband plakken waar nodig
Basislaag zetten met stootvast materiaal
CRYSTAL, spuitpleister in wit naturel
woonkamer + keuken + hal + trap

begane grond

3x slaapkamer + overloop + trap

1e verdieping

Bedrag is exclusief btw + korting

950,00

staffelkorting is nog niet in mindering

Hierbij zijn inbegrepen alle benodigde materialen voor de door ons
uit te voeren werkzaamheden, uren en reiskosten. Het afplakken van ramen,
kozijnen, trapbomen en wandcontactdozen. UItgaande van ruimtes lager dan
2.80 meter, tenzij hierboven vermeld. De eindafwerking, die aangebracht wordt,
maakt de ondergrond niet vlak, deze is ondegrond volgend.
Als referentie voor het esthetische overeengekomen werk, geldt de showroom.
De aanbieding geldt tot oplevering1e woning, van toepassing zijn de voorwaarden
afbouwbedrijf, scheurvorming valt dus niet onder de garantie.

Subtotaal €

950,00

BTW 19%
BTW 6%

180,50

Totaal

€

0,00
1.130,50

Uitvoering in overleg. Na het gereedkomen ontvangt u een garantiecertificaat noa + stuckeur.
Hartelijke groeten,
Lyane Ypelaar
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