Donker Groen Zwolle
De Netelhorst 2b, 8051 KE HATTEM
(038) 466 91 51
info.zwolle@donkergroen.com

Rentree
T.a.v. mevrouw E. Schaffers
Postbus 5
7400 AA DEVENTER

Hattem, 14 juli 2021
Klantnr.
Kenmerk
Referentie
Betreft

: 909178
: 21-04169/001
: de heer T. Ruiterkamp
: jaarlijks groenonderhoud VvE Op den Haar

Geachte mevrouw Schaffers,
Volgens afspraak doen wij u onze prijsopgave toekomen voor het jaarlijkse onderhoud aan bomen,
hagen, plantvakken, putten, parkeerplaatsen en achterpaden ten behoeve van VvE Op den Haar te
Deventer.
Voordelen voor Rentree
Wij hanteren onderstaande werkwijze om u te ontzorgen en de overlast van onze werkzaamheden
tot een minimum te beperken:
- Wij hanteren per werkronde een vooraf gecommuniceerde werkvolgorde. Wij geven minimaal
1 week van te voeren aan wanneer wij starten met bijvoorbeeld de snoeironde. Onze
onderhoudsbeurten worden direct afgewerkt en worden niet ondertussen afgewisseld met
andere projecten. Bewoners kunnen worden geïnformeerd en er kan rekening worden
gehouden met de te parkeren auto's.
- Wij hanteren waar mogelijk elektrisch gereedschap om CO-2 uitstoot en geluidsoverlast te
reduceren.
- Wij zetten vaste onderhoudsteams in op dit werk. Ons team heeft een vast aanspreekpunt. Zijn
gegevens worden met u gecommuniceerd.
- Klachten kunnen direct aan ons aanspreekpunt worden doorgegeven. Ons aanspreekpunt
neemt contact op met de melder en handelt de klacht z.s.m. af. U krijgt een terugkoppeling van
onze 'meldingenregistratie en meldingenafhandeling'. Acute problemen zoals een verstopte kolk
handelen wij binnen 1 werkdag na het binnenkomen van de melding af.
- Jaarlijkse leveren wij een meerjarenonderhoudsplan aan m.b.t. de werkzaamheden binnen de
scope van ons werk. Indien gewenst kunnen wij dit aanvullen met enkele verbetervoorstellen.
Wij hebben onze aanbieding gebaseerd op onderstaande gegevens:
- Splitsingstekeningen VvE Op den Haar 1 t/m 5 van 5 (pdf)
- Jaarlijkse onderhoudsprogramma (200210625_excel)
- Legenda VvE Op den Haar (80171020_pdf)
- Omschrijving appartementsrechten VvE Op den Haar (excel)
- Uw e-mail d.d. 2-7-2021
- Onze rondgang langs de locaties d.d. 13-07-2021

Hoofdkwartier
Harste 5
Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact
0515 - 41 73 25
info@donkergroen.com
donkergroen.com

Rek-nr. NL61 INGB 0002623160
KvK Leeuwarden 011 00317
Btw-nr. NL 8120.19.192.B01

Klantnr.
Kenmerk

: 909178
: 21-04169 /001

Bij het maken van deze offerte hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- De prijzen van onze diensten en producten zijn gebaseerd op onder meer de CAO,
grondstofprijzen en wetgeving. Als door wijzigingen hierin tussentijdse prijsverhogingen
optreden, berekenen wij deze door aan de opdrachtgever.
- Er is geen rekening gehouden met eventueel benodigde vergunningen, wegafzettingen,
parkeergelden, legeskosten etc.
- Gebaseerd op prijspeil 2021.
De werkzaamheden, zoals gespecificeerd op bijgevoegd begrotingsformulier, kunnen wij u
aanbieden voor een totaalbedrag van € 12.500,00 exclusief btw.
Wij factureren in 2 termijnen per jaar. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
Deze offerte doen wij gestand gedurende één maand na dagtekening van dit schrijven en geldt
alleen bij ongedeelde opdrachtverstrekking van alle door ons geoffreerde werkzaamheden.
Op alle met Donker Groep gesloten overeenkomsten zijn de algemene Business-to-business
voorwaarden voor de leden van Branchevereniging VHG van toepassing. Deze voorwaarden kunt u
vinden via onze website.
Bij opdrachtverstrekking verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene
Business-to-business voorwaarden.
Bij een schriftelijke reactie verzoeken wij u vriendelijk het kenmerk en klantnummer van deze brief
te vermelden.
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te doen en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Donker Groen

Mw. J.C.M. Kanters
Algemeen directeur
Bijlage: begrotingsformulier

2/3

Klantnr.
Kenmerk

: 909178
: 21-04169 /001

Begrotingsformulier
Opdrachtgever
Project
Werkadres
Projectnummer
Vestiging
Calculator
Datum
Aantal

:
:
:
:
:
:
:

Rentree
jaarlijks groenonderhoud
Theo Bosplein e.o. te Deventer
21-04169/001
Donker Groen Zwolle
RJDN
14 juli 2021

Eenh. Omschrijving

20,00

st.

1.276,00

m1

1.655,00

m1

135,00

m2

112,00

st.

1.655,00

m1

6.873,00

m2

Prijs excl. btw

Beplantingen
Snoeien bomen
- 1 keer op jaarbasis
- afvoeren en storten vrijkomend groenafval
Knippen lage hagen
- 1 keer in mei / juni
- 1 keer in augustus / september
- 3-zijdig knippen
Knippen hoge hagen
- 1 keer in mei / juni
- 1 keer in augustus / september
- zijde straat / parkeerplaats
- bovenzijde (binnenzijde niet)
Onkruidvrij houden plantvakken
- 1 keer april / mei
- 1 keer juli / augustus
- onkruidvrij maken / uitmaaien
- afvoeren en storten vrijkomend groenafval
Verhardingen
Schoonmaken putten achterpaden
- 1 keer in april
- afvoeren en storten vrijkomend afval
Onkruidvrij houden verharding
- 1 keer in mei / juni
- 1 keer in juli / augustus
- betreft vooral goten parkeerhavens
- afvoeren en storten vrijkomend groenafval
Verwijderen blad
- 1 keer november / december
- deels terugblazen blad in beplanting
- deels afvoeren blad

€

151,20

€

3.317,60

€

5.593,90

€

103,95

€

508,48

€

2.300,45

€

343,65

Eenmalige kosten
Uitvoeringskosten

€

180,77

Totaal exclusief btw

€

12.500,00
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