
OFFERTE 

Rentree, bomen kappen VVE op den Haar 

REN.588/21HW/19072 

Betreft: 

Geachte Mevrouw Schaffers,  

Naar aanleiding van ons gesprek, sturen wij u hierbij de offerte voor de uitvoering van de besproken 
werkzaamheden op bovengenoemd object.  

29 oktober 2021 Datum: 

Kenmerk: 

7411 HX  Deventer 

Verzetslaan 40 

VVE Op den Haar Rentree 

De opdrachtgever dient zelf de vergunningen en meldingen te verzorgen. 
 
Bij aanvaarding van deze offerte stemt u in, en heeft u kennis genomen van de algemene consumenten 
voorwaarden voor de Hoveniers en Groenvoorzienersbedrijf. De garantie bepalingen zoals genoemd in de 
bijlage zijn van toepassing. 
 
Deze offerte is 30 dagen geldig na datum uitgifte. 
In het vertrouwen u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan zien wij uw reactie met 
belangstelling tegemoet, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
TER RIELE B.V. 
W. ter Riele. 

Voor inlichtingen over deze offerte 
eventueel informeren bij: 
De heer W. ter Riele 
06-23998797 

 

Werkzaamheden in afwijking van de bijlage worden op nacalculatie verrekend. 

 



Bijlage (n): 
Bijlage 1: Omschrijving van de werkzaamheden, leveranties en uitgangspunten: 

1 tekening 1 boom A uur 
Boom is al reeds gesnoeid. 
Straatwerk herstellen ca. 10m2. 
Wortels verwijderen. 

0,12 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,25 m3 Hoogzand 

Te gebruiken materialen: 

286,01 286,01   

1 tekening 1 boom B keer 
Boom snoeien. 
Straatwerk herstellen ca. 4m2. 
Wortels verwijderen. 

0,12 m3 Stortkosten Houtsnippers 
0,12 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,25 m3 Hoogzand 

Te gebruiken materialen: 

269,76 269,76   

1 tekening 1 straatwerk c keer 
Varkensruggen verwijderen voor klinkers. 
ca 1m2 betonklinkers. 
ca 2m2 klinkers ruilen voor witte klinkers.  

 

0,25 m3 Stortkosten puin. 
0,25 m3 Hoogzand 

Te gebruiken materialen: 

178,87 178,87   

1 tekening 1 boom D keer 
Bomen snoeien, straatwerk herstellen.  

1,00 m3 Hoogzand 
0,25 m3 Stortkosten Houtsnippers 

Te gebruiken materialen: 

864,55 864,55   

1 tekening 1 boom E keer 
Er staan hier geen bomen. 

0,00 m3 Stortkosten Houtsnippers 
Te gebruiken materialen: 

0,00 0,00   

1 tekening 2 bomen A keer 
Bomen kappen en stobbe vrezen 
straatwerk herstellen, ca. 4m2 tegels 40x60 
ca. 1,5 m2 betonklinkers. 

0,12 m3 Zwarte grond 
0,25 m3 Hoogzand 
0,50 m3 Stortkosten groen materiaal. 
1,00 m3 Stortkosten Houtsnippers 

Te gebruiken materialen: 

839,73 839,73   
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1 tekening 2 bomen B keer 
Bomen kappen en stobbe vrezen 
straatwerk herstellen, ca. 10m2 tegels 40x60 
ca. 15 m2 betonklinkers. 

0,50 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,75 m3 Hoogzand 
0,12 m3 Zwarte grond 
1,00 m3 Stortkosten Houtsnippers 

Te gebruiken materialen: 

1.059,03 1.059,03   

1 tekening 3 boom A keer 
Boom snoeien, groeivak vergroten en straatwerk herstellen. 
ca. 10m2 klinkers rooien. 
Groeiplaats verbeteren door zand voor grond te ruilen.  
Plantvak aanplanten met vaste planten ca. 10m2 
 
De doorgang blijft gehandhaaft. 

6,00 stuk Betonnen opsluitband, grijs 10x20x100cm 
10,00 m2 Beplanting 

3,00 m3 Bemeste teelaarde 
1,00 stuk Klic-melding 
2,00 m3 Bomengrond 
2,00 m3 Stortkosten zand 
2,00 m3 Stortkosten puin. 
0,25 m3 Hoogzand 
0,25 m3 Stortkosten Houtsnippers 

Te gebruiken materialen: 

1.421,84 1.421,84   

1 tekening 3 bomen B keer 
Bomen zijn reeds gekapt. 

-0,00 0,00   

1 tekening 3 boom C keer 
Deze boom blijft staan.  

0,00 m3 Zwarte grond 
0,00 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,00 m3 Stortkosten Houtsnippers 

Te gebruiken materialen: 

0,00 0,00   

1 tekening 3 boom D keer 
Boom kappen. 
Stobbe weg frezen. 
straatwerk herstraten, ca. 5m2 betonklinkers. 

0,12 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,25 m3 Hoogzand 
0,12 m3 Zwarte grond 
0,50 m3 Stortkosten groen materiaal. 
1,00 m3 Stortkosten Houtsnippers 

Te gebruiken materialen: 

504,87 504,87   
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1 tekening 3 plantvak E. keer 
beplanting verwijderen, grond verbetering en nieuwe aanplant. 

40,00 m2 Beplanting 
3,00 m3 Bemeste teelaarde 
3,00 m3 Stortkosten zwarte grond. 
2,00 m3 Stortkosten groen materiaal. 

Te gebruiken materialen: 

1.861,51 1.861,51   

1 tekening 3 boom F keer 
De boom is reeds gekapt. 

0,00 0,00   

1 tekening 3 boom G keer 

0,24 m3 Zwarte grond 
2,00 m3 Stortkosten Houtsnippers 
0,50 m3 Stortkosten groen materiaal. 

Te gebruiken materialen: 

775,34 775,34   

1 tekening 4 plantvak a keer 
beplanting uit vak verwijderen incl. boom. 
verstandig om palen met draad aan te brengen. 
aanplanten met nieuwe aanplant, ca 35m2. 

35,00 m2 Beplanting 
14,00 stuk Geimpregneerde rondhout kniepaal, 6x100cm 
40,00 m1 Spandraad zwaar verzinkt 2.8mm  

1,00 stuk Draadspanners verzinkt 10cm 
2,00 kg. Terra Fertiel (25 kg) 
2,00 m3 Bemeste teelaarde 
4,00 m3 Stortkosten zwarte grond. 
0,25 m3 Stortkosten groen materiaal. 

Te gebruiken materialen: 

2.061,71 2.061,71   

1 tekening 4 bomen B keer 
bomen snoeien en bestrating herstraten ca. 12m2 betonklinkers. 

0,50 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,50 m3 Hoogzand 
0,75 m3 Stortkosten Houtsnippers 
0,12 m3 Zwarte grond 
0,25 m3 Stortkosten groen materiaal. 

Te gebruiken materialen: 

806,06 806,06   

1 tekening 5 bomen A keer 
Bomen kappen, stobben frezen en bestrating herstellen. 
Bestrating herstraten. ca 5m2 betonklinkers. ca. 15m2 betontegel 40x60.  

2,00 m3 Stortkosten Houtsnippers 
0,25 m3 Zwarte grond 
0,50 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,75 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,50 m3 Hoogzand 

Te gebruiken materialen: 

875,51 875,51   
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1 tekening 5 bomen B keer 

Bomen kappen, stobben frezen en bestrating herstellen. 
Bestrating herstraten. ca 10m2 betonklinkers. ca. 8 m2 betontegel 40x60.  

0,50 m3 Hoogzand 
0,75 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,50 m3 Stortkosten groen materiaal. 
0,25 m3 Zwarte grond 
2,00 m3 Stortkosten Houtsnippers 

Te gebruiken materialen: 

1.046,06 1.046,06   

1 extra posten keer 
Extra posten.  
 
Levering extra tegels 
Levering Beuken 
brieven rond brengen voor start werkzaamheden 

 

1,00 keer Witte wegenverf 
20,00 stuk Fagus sylvatica 80-100 W 

3,60 m2 Betontegel, 60x40x6 

Te gebruiken materialen: 

423,30 423,30   

Uitgangspunten: 
 
1. Voor particulieren zijn van toepassing de Algemene Consumentenvoorwaarden voor de leden VHG 
branchevereniging voor ondernemers in het groen (versie 17 november 2015). Deze Algemene 
Voorwaarden van Branchevereniging VHG zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond en 
treden in werking per 1 januari 2016. 
2. Voor bedrijven zijn van toepassing de Algemene Business-to-business voorwaarden voor de leden van de 
Branchevereniging VHG. De algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Ledenraad van 
Branchevereniging VHG en gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken te Utrecht onder nr. 40482980. Deze 
voorwaarden treden in werking per januari 2014. 
3. Wij veronderstellen dat er geen leidingen in het object begraven zijn, mocht dit wel zo zijn dan wordt de 
opdrachtgever geacht dit expliciet van te voren schriftelijk hebben gemeld. Evt. extra (herstel) 
werkzaamheden die in deze moeten worden verricht, worden additioneel in rekening gebracht. 
4. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de erfgrenzen van het terrein, zoals vastgesteld aan de 
hand van kadastrale- of bouwtekening, danwel conform aangegeven grenzen door de opdrachtgever. Ter 
Riele BV. Is nimmer aansprakelijk voor de juistheid van aangegeven grenzen. 
5.Uren die worden besteed aan werkzaamheden die niet in de bijlage expliciet staan vermeld worden in 
rekening gebracht tegen een uurtarief  € 42,50 excl. BTW. 

 

€ 

BTW Hoog 

15.819,57 Totaal incl. BTW 

Totaal ex. BTW 

BTW Laag  

 

 

2.363,80 

13.274,15 

2.545,42 181,62 

€ 
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