
Gemeente Koggenland

T.a.v.  heer P.T.J. Smal

Postbus 21

1633 ZG AVENHORN 

Offerte
Offerte nr. OF.19.2387

Offertedatum 25-11-2019

Geldigheidsdatum

Betaling binnen 30 dagen netto

25-02-2020

Vertegenwoordiger Ronald de Bruin

Behandeld door

Onderwerp: Speelplaats Berkenlaan Berkhout

Iris Holten

Geachte heer Smal,

:

:

:

:

:

:Betaling

Ingevolge uw verzoek doen wij u hiermee de navolgende offerte toekomen:

Referentie :

artikelcode omschrijving aantal eenheid prijs korting totalenmontage

BBI.115.H 1,00 st 4.659,00Speelhuisje Lanuza 4.185,00 474,00

SOL.030.140 1,00 st 1.844,70Instapduizel 1.653,00 357,0010%

INFRA 1,00 st 7.277,00Infrastructurele werkzaamheden 7.277,00 -

Voorbereidende werkzaamheden

44,5 m² Opnemen en afvoeren rubbertegels + ondervloer
Verwijderen en afvoeren speelhuisje +  veerwip. Dichtstraten onder huisje.
Aanbrengen bank (word geleverd door gemeente)
Aanbrengen afvalbak (word geleverd door gemeente)
Verplaatsen wip incl. nieuwe betonfundatie
3 m³ Leveren en aanbrengen ophoogzand
44,5 m² Profileren/ verdichten zandfundering

Ondergrond

Playgrass 35 (LSR 24) vh<1,7mtr geel/ blauw
Meerprijs realiseren kleurovergang + groene lijn
1 st. Leveren en installeren Signgrass - Regenboogvis 100x90
1 st. Leveren en installeren Signgrass - Gele vis 52x45
1 st. Leveren en installeren Signgrass - Oranje vis 100x99
3 st. Leveren en installeren Signgrass - Rode zeester 52x52

Pleinplakkers

14 st. Leveren en installeren Pleinplakkers - Lijn kleur 10x100
1 st. Leveren en installeren Pleinplakkers - Hinkelbaan roodwit
1 st. Leveren en installeren Pleinplakkers - 10 sec / All-10sec
1 st. Leveren en installeren Pleinplakkers - Draai / All-Draai
1 st. Leveren en installeren Pleinplakkers - Zit / All-Zit
1 st. Leveren en installeren Pleinplakkers - ALL- START

KLICMELDING 1,00 st 90,00Klic melding per locatie 90,00 -
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13.870,70

2.912,85

16.783,55Totaal inclusief BTW

Totaal exclusief BTW

BTW

€

€

€

Graag willen wij u er op attenderen dat u bij ons een 3-jarig onderhoudscontract kunt afsluiten. Wij bezoeken de speellocatie zal dan minstens 1 x per 
jaar voor een onderhoudsbeurt. Wenst u meer informatie of een vrijblijvende offerte, neem dan contact op met onze afdeling Service op 0183-408687 
of service@boerplay.com.

Montage : De montage is gebaseerd op de afname van alle artikelen die in de offerte vermeld staan, met een minimum van 500 euro. 
Bij gedeeltelijke opdracht graag contact opnemen met de afdeling verkoop i.v.m. eventuele prijsconsequenties.
Montage is exclusief schone grond verklaring. Overtollige grond blijft eigendom van opdrachtgever. Het tijdeljk handelingskader 
hergebruik PFAS houdende grond vereist dat grond bemonsterd dient te worden voordat overtollige grond verplaatst mag worden. Dit 
geldt ook voor kleine partijen en voor partijen die normaliter binnen dezelfde gemeente zonder nader onderzoek konden worden 
hergebruikt op een locatie met dezelfde bodem kwaliteitsklassse.
Montageprijzen zijn inclusief reistijd en pre-montage, exclusief rijplaten en herstel van straatwerk.

Levering : Franco (bij levering minder dan 5.000 euro worden er 5% verzendkosten in rekening gebracht met een minimum van 75 euro).
Levertijd : In onderling overleg.
Normen : Onze toestellen voldoen aan de NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177 Europese Normen voor de 

veiligheid van attractie- en speeltoestellen. Deze NEN-EN norm is sinds 2009 van kracht. 
Toestellen geplaatst voor 2009 kunnen daarom afwijken.  

FSC: Alleen producten als zodanig aangemerkt op deze offerte zijn FSC-gecertificeerd.

Indien door weer- of andere omstandigheden (deel-) werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zoals het branden van pleinplakkers, 
aanbrengen wegenverf t.b.v. verkeerspleintjes, zaaien van gras en zetten van groen, houden wij ons het recht voor om tot  deelfacturatie over te gaan 
van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Op onze offerte zijn onze algemene voorwaarden (op de achterzijde gedrukt of als bijlage toegevoegd) van toepassing. 
Graag bij uw correspondentie gebruik maken van het bovenstaande offertenummer.

Vertrouwende u hiermee naar genoegen van dienst te zijn geweest, zien wij uw verdere berichten met belangstelling tegemoet.
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Voorwaarden montage/plaatsen speeltoestellen
               •             locatie dient goed bereikbaar te zijn voor bus met aanhanger.
               •             locatie dient zodanig toegankelijk te zijn dat we met de mini-graver bij de plaatsingslocatie kunnen komen.
               •             montage in obstakelvrij terrein, het terrein dient in en boven de grond vrij te zijn van bestratingen en/of
                              verhardingen, puin, rioleringen, greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude funderingen, 
                              boomstronken of wortels, begroeiingen en verder alles wat de montage hindert.
               •             valdempende ondergronden worden altijd aangebracht nadat de speeltoestellen zijn geplaatst.
               •             indien valdempende ondergronden in eigen beheer aangebracht worden, dient de opdrachtgever te 
                              zorgen dat het geplaatste speeltoestel tot die tijd niet betreden kan worden. 
               •             exclusief eventuele kosten voor het gebruik van rijplaten, tenzij anders overeengekomen.
               •             exclusief uithalen en opnieuw aanstraten van tegel- en/of klinkerbestrating e.d. tenzij anders 
                              overeengekomen.
               •             indien toestellen herplaatst worden geldt altijd; exclusief eventueel nieuw te gebruiken onderdelen.
               •             indien ten gevolge van het hierboven genoemde de montage vertraging ondervindt, zullen de hieruit
                              voortkomende meerwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Voorwaarden aanleg cunetten
               •             locatie dient goed bereikbaar te zijn voor het in te zetten materieel (vrachtauto, kraan, e.d.).
               •             exclusief eventuele kosten voor gebruik van rijplaten, tenzij anders overeengekomen.
               •             afvoeren van de vrijgekomen grond binnen de gemeente in een straal van max. 10 km.
               •             indien de vrijgekomen grond elders “gestort” moet worden, zullen daarmee gepaard gaande extra kosten
                              bij u in rekening worden gebracht.
               •             de afvoer van gedemonteerde materialen en/of puin, repack, bestrating e.d. komen voor rekening van de
                              opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
               •             valdempende ondergronden worden altijd aangebracht nadat de speeltoestellen zijn geplaatst. 
               •             bij aanleg van gietrubber mag het oppervlak gedurende 24 uur niet betreden worden. De opdrachtgever draagt 
                              zorg voor afzetting van het cunet middels bijv. bouwhekken.
               •             Indien ten gevolge van het hierboven genoemde de uitvoering vertraging ondervindt, zullen de hieruit 
                              voortkomende meerwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Uitvoering : uitvoering van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden,  
                    bij vorst, sneeuw en regen kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen. 
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