VVE Op den Haar Rentree
T.a.v. Mevrouw E. Schaffers
Verzetslaan 40
7411 HX Deventer

OFFERTE
Datum:

22 juli 2021

Kenmerk:

HAA.435/21HW/18763

Betreft:

VVE Op den Haar, Groen en grijs onderhoud 2022

Geachte mevrouw Schaffers
Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u hierbij onze prijsopgave betreffende het onderhoud van
bovengenoemd object.
Werkzaamheden in afwijking van de bijlage worden op nacalculatie verrekend.

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

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

keer

Het snoeien van 20 bomen zonder hoogwerker tot 5
Snoei 20 bomen, afvoer van snoeihout

505,00

505,00

Te gebruiken materialen:
1,00 m3 Stortkosten takken.
2

keer

Het snoeien van hagen, tot 0.80 meter hoogte.
1.418,75
Volledig knippen lage hagen in tuinen ( 1276 m1), uitvoering in mei/juni en
aug/sept
Inzet van mobiele kraan met mulchkop en een handploeg
Inclusief opruimen van vrijgekomen materiaal.

2.837,50

Te gebruiken materialen:
20,00 m3 Stortkosten groen materiaal.
2

keer

Het snoeien van hagen, vanaf 0.80 meter hoogte.
2.025,00
Knippen van hoge hagen en rand klimop ( 1655 m1), uitvoering in mei/juni en
aug/sept. Uitgaande van straat/parkeerzijde en bovenzijde, binnenzijde niet (
niet toegankelijk omdat deze in de tuinen van eigenaar staan)
Inzet van mobiele kraan met mulchkop en een handploeg
Inclusief opruimen van vrijgekomen materiaal.

4.050,00

Te gebruiken materialen:
30,00 m3 Stortkosten groen materiaal.
2

keer

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen
95,00
Plantvakken onkruidvrij houden/uitmaaien (135 m2), uitvoering april/mei en
juli/augustus, afvoeren van het groenafval

190,00

1

keer

Putten achterpaden schoonmaken
400,00
Putten achterpaden schoonmaken ( 112 st), uitvoering in april, leegscheppen
van de putten

400,00

2

keer

Verharding onkruidvrij houden
1.022,50
Verhardingen, vooral goten parkeerhavens onkruidvrij houden ( 1655 m1),
uitvoering april/mei en juli/augustis, afvoeren van groenafval, incidenteel
hoge onrkuiden tijdens ronde knippen van hagen verwijderen

2.045,00

Te gebruiken materialen:
2,00 m3 Stortkosten groen materiaal.
1

keer

Verwijderen blad uit beplantingsvak
931,25
Blad verwijderen, uitvoering nov/dec, verhardingen/parkeerplaats bladvrij
maken, veelal terugblazen in beplanting/haag, deels afvoeren van blad
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931,25

Te gebruiken materialen:
2,00 m3 Stortkosten groen materiaal.
1

keer

Digitaliseren tekeningen
110,00
Bij gunning van het onderhoud zullen wij de te onderhouden oppervlaktes in
een beheerssoftware zetten (Geovisia Online) zodat onze medewerker buiten
de kaarten altijd inzichtelijk heeft wat bij de VVE hoort en onderhouden dient
te worden.
Wij zullen deze kaarten in PDF formaat overhandigen

110,00

Uitvoeringskosten

553,44
Totaal ex. BTW

€

11.622,19

BTW Hoog
2.440,66

2.440,66

Totaal incl. BTW €

14.062,85

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.
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