Landbouw Boomkwekerij en Cultuurtechniek
Aan:

Doe Team Koggenland

t.a.v. Peter Borst 06-24806885
Haaren 12-05-2021
Onderwerp : Offerte bomen verplanten.
Het betreft : het verplanten van bomen in de gemeente Obdam.
De bomen worden verplant met een kluitdiameter van 270 cm en verticaal vervoerd naar de plantlocatie alwaar
geplant.
Locatie : Obdam
Tarief 270 cm verplantmachine : € 190,00 per uur. Wij werken in dagdelen van 4 uur.
Tarief transport € 1,70 per km.
Bovengenoemde prijzen zijn excl. btw.
14 bomen diamtr 20 cm , 10 bomen diamtr. 30 cm met de verplantmachine kluitdiameter 270 cm.
De twee bomen van diamtr. 45 cm kunnen we proberen met de verplantmachinekluitdiameter 270 cm.
De boom diamtr. 60 cm gaat niet met onze verplantmachine.
Wij gaan ervan uit mits de voorbereidingen goed getroffen zijn het werk in 2 dagen te kunnen klaren.
Voor aanvang van het werk dient er door u een clickmelding en proefsleuven gemaakt te worden.
Indien er zich kabels , leidingen e.d. te kort bij de bomen bevinden en als de voorbereiding niet goed is , behouden
wij ons het recht het werk niet door te laten gaan en brengen dan 1 dagdeel in rekening.
Als er zich tijdens het verplanten toch oponthoud voordoet ,
door kabels , leidingen e.d. wordt dit als meerwerk beschouwd voor rekening van de opdrachtgever.
Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. schade aan ondergrondse dan wel bovengrondse kabels,leidingen e.d. Voor
mogelijke beschadigingen aan boom of wortelgestel kunt u ons niet aansprakelijk stellen.
U dient hiervoor zelf een verzekering af te sluiten
Prijzen zijn exclusief verankering, nazorg en groeigarantie.
Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
Als mocht blijken dat er gebruik moet worden gemaakt van rijplaten dan komen deze voor rekening van de
opdrachtgever.
Wegafzetting , begeleiding alsmede reparatie eventuele rijsporen komen voor rekening van de opdrachtgever.
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan. Mocht u nog vragen hebben, neemt u
dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Loon- en grondwerkbedrijf Mulders
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