
                    
                                                                                   
                                                                                           

               Mevr. Dion
               Ten Hovestraat 56
               2582 RM  'S-GRAVENHAGE      
               T.a.v.:

                                                                                                                    
Relatie nummer:          51088                                      29-09-2016                                                                           
Offerte nummer:       O20161688
Contact pers.  Dhr     Kokshoorn                

Werkadres          :  Ten Hovestraat 56
Omschrijving     :  bovendak

Hiermede hebben wij het genoegen u aan te bieden een opgave van de kosten voor de 
volgende genoemde onderdelen, werkzaamheden en materialen:

1 Uit te voeren werkzaamheden

02,01,1 Steiger werken 
Het tijdelijk leveren en plaatsen van een aluminium snel bouw steiger. Deze is nodig om dak betreding 
of uitvoering van de werkzaamheden zo goed en zo veilig mogelijk uit te voeren. 
Eventuele betreding inpandig van het perceel ,en de daarbij behorende overlast, word hiermede zo 
veel als mogelijk beperkt.Waarnodig word het steiger verankert aan de gevel of bouwkundige 
constructie.Eventuele verankerings punten worden bij oplevering hersteld. 
Aantal opstellingen en locatie volgens opgave.
 1 st PHF alluminium rolsteiger compleet 
 1 st arbeidsloon steigerwerken 0 tm 12 m1

Subtotaal €  471,50
werkzaamheden singels vervangen

118,00 Bitumen shingles plaatsen  
Leveren en plaatsen van een nieuwe bitumen shingles bedekking als volgend uitgevoerd: 
Demonteren en gescheiden afvoeren van de oude dakbedekkings materialen.Controleren van de hout 
constructie en dak onderdelen op gebreken.Leveren en plaatsen van een waterdichte onderlaag 
bedekking eea volgens de opgave .Onderlaag bedekking overlappend plaatsen en vastzetten met 
gegalvaniseerde nagels. Leveren en plaatsen van een nieuwe shingle bedekking vastgezet met 
gegalvaniseerde nagels. Aantal m2 , type , kleur volgens de opgave.

Leveren en plaatsen van bitumen shingels 
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 2 m2 ter plaatsen van de erker 2e etage
 6 m2 ter plaatsen van de erker 1e etage
 10 m2 ter plaatsen van de schild voorzijde
 18 m2 Totaal aantal m2
 18 m2 armourglass bitumen  shingles 2 mm  kleur zwart 
 18 m2 onderlaag waterdicht tweezijdig bezand polyester inlage type 260 P 11 
 18 m2 montage materialen
 18 m2 afvoerkosten oude materialen
 18 m2 arbeidsloon slopen en afvoeren bestaande bedekking
 18 m2 arbeidsloon plaatsen onderlaag
 18 m2 arbeidsloon plaatsen shingle bedekking

Subtotaal €  1.285,88
werkzaamheden erker 2e etage  

singels vervangen zie hierboven

106,05 Zinken dek lijst als dakrand afwerking 
Leveren en plaatsen van een zinken dakrand afwerking als volgend uitgevoerd: 
Controleren van de onderliggende hout constructie op gebreken.Leveren en plaatsen van de nieuwe 
zinken deklijst. Maatvoering en dikte van het zink volgens opgave .Montage volgens de haak en en 
soldeer methode.Voorzijde is voorzien van ronde kraal of platte band eea in overleg. Inmeten en 
werkplaats kosten zijn opgenomen. 
Aantal m1 en locatie volgens de opgave.
 3 m1 Zinken deklijst als dakrand afwerking leveren en plaatsen 
 3 m1 ter plaatsen van de dakranden
 3 m1 totaal aantal
 6 kg Blad wals blank zink nr 14 -0,8 mm 0  tot 25  cm/ 2  kg/m1 incl versnit
 3 m1 bevestiging, gas en soldeer materialen
 3 m1 werkplaats zetkosten
 3 m1 arbeidsloon per strekkende meter

Subtotaal €  71,33

111,03 Loodslabben 
Vervangen van de loodslabben als volgend uitgevoerd: 
Demonteren en afvoeren van de bestaande loden bedekking.Spijker vrij maken en controleren van de 
onderliggende hout constructie.Leveren en plaatsen van nieuwe lood slabben NHL 20 kg/m2. Lood 
bekleding wind en water dicht aankloppen op de dakbedekkingen. 
aantal m1 en locatie volgens de opgave.
 4 m1 loodslabben ter plaatsen van de aansluiting gevel en singels
 4 m1 totaal aantal 
 14,5 kg loodslab NHL 18 ponds 20 cm breed - 1 m1 lang  /  3,6 kg per m1
 4 m1 montage materialen
 4 m1 werkplaats kosten 
 4 m1 arbeidsloon per strekkende m1

Subtotaal €  107,91
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112,08 Loden loketten 
Leveren en plaatsen van loden loketten als volgend uitgevoerd: 
Bestaande oude lint voegen uitslijpen tot circa 30 mm diepte.Verwijderen en afvoeren van bestaande 
oude loden loketten  en specie.Schoon en stof vrij maken van de uitgeslepen voegwerken.Leveren en 
plaatsen van de nieuwe loden loketten dikte lood en aantal volgens de opgave.Vast zetten van de 
nieuwe loden loketten  door middel van lood proppen of voeg klemmen. Het lood zorgvuldig 
aankloppen op de ondergrond en controleren op de waterdicht afwerking. Openstaande voegwerk 
afwerken met specie en plat vol dichtzetten. 
aantal en locatie volgens opgave
 4 st loketten vervangen ter plaatsen van de gevel aansluitingen
 4 st totaal aantal
 9,5 kg NHL 20 kg m2  - 30 cm 2 - gemidd. 2,3  kg per stuk
 4 st materialen zand cement
 4 st werkplaatskosten
 4 st arbeidsloon plaatsen loket per stuk

Subtotaal €  92,29
werkzaamheden erker 1e etage

singels vervangen zie boven

111,03 Loodslabben 
Vervangen van de loodslabben als volgend uitgevoerd: 
Demonteren en afvoeren van de bestaande loden bedekking.Spijker vrij maken en controleren van de 
onderliggende hout constructie.Leveren en plaatsen van nieuwe lood slabben NHL 20 kg/m2. Lood 
bekleding wind en water dicht aankloppen op de dakbedekkingen. 
aantal m1 en locatie volgens de opgave.
 6 m1 loodslabben ter plaatsen van de aansluiting gevel en singels
 6 m1 totaal aantal 
 21,5 kg loodslab NHL 18 ponds 20 cm breed - 1 m1 lang  /  3,6 kg per m1
 6 m1 montage materialen
 6 m1 werkplaats kosten 
 6 m1 arbeidsloon per strekkende m1

Subtotaal €  161,09

112,08 Loden loketten 
Leveren en plaatsen van loden loketten als volgend uitgevoerd: 
Bestaande oude lint voegen uitslijpen tot circa 30 mm diepte.Verwijderen en afvoeren van bestaande 
oude loden loketten  en specie.Schoon en stof vrij maken van de uitgeslepen voegwerken.Leveren en 
plaatsen van de nieuwe loden loketten dikte lood en aantal volgens de opgave.Vast zetten van de 
nieuwe loden loketten  door middel van lood proppen of voeg klemmen. Het lood zorgvuldig 
aankloppen op de ondergrond en controleren op de waterdicht afwerking. Openstaande voegwerk 
afwerken met specie en plat vol dichtzetten. 
aantal en locatie volgens opgave
 6 st loketten vervangen ter plaatsen van de gevel aansluitingen
 6 st totaal aantal
 14 kg NHL 20 kg m2  - 30 cm 2 - gemidd. 2,3  kg per stuk
 6 st materialen zand cement
 6 st werkplaatskosten
 6 st arbeidsloon plaatsen loket per stuk

Subtotaal €  137,65
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114,11 Zinken bedekking goten vervangen 
Vervangen van de zinken bedekking van de goten als volgend uitgevoerd: 
Tijdelijk opnemen en herplaatsen van omliggende bedekkingen als nodig. 
Demonteren en gescheiden afvoeren van de ouden zinken bedekking en toebehoren. 
Schoon en spijkervrij maken van de onderliggende hout constructie.Controleren van de onderliggende 
hout constructie op gebreken.Leveren en plaatsen van de nieuwe zinken bedekking maatvoering en 
dikte volgens opgave .Verwerken volgens de haak en en soldeer methode. Leveren en plaatsen van 
de benodigde hoek - rek en uitwateringen. 
Arbeidsloon en werkplaats kosten volgens de opgave opgenomen. 
aantal m1 en locatie volgens de opgave.
 6 m1 Zinken goten vervangen ter plaatsen van voorzijde erker 1e etage 
 6 m1 Totaal aantal
 42 kg Blad wals blank zink nr 14 -0,8 mm 7 kg / m2 incl versnit
 6 m1 bevestiging, gas  en soldeer materialen
 6 m1 werkplaats zetkosten
 6 m1 arbeidsloon per strekkende meter ontwikkeld 50 tm 100 cm
 1 st uitwateringen afvoeren incl arbeidsloon
 6 st verstekken en hoeken per stuk incl arbeidsloon
 2 st kopschot tbv eind of broekstuk per stuk incl arbeidsloon

Subtotaal €  677,05
werkzaamheden singelschil voorzijde perceel

singels vervangen zie boven

111,11 Loden indek loketten 
Leveren en plaatsen van loden indek loketten als volgend uitgevoerd: 
Inwerken van de  loden loketten in de nieuwe bedekkingen.Het lood zorgvuldig aankloppen op de 
ondergrond en controleren op de waterdicht afwerking. 
aantal en locatie volgens de opgave.
 20 st indek loketten ter plaatsen van diversen dakdoorbrekingen 
 20 kg Loket NHL 18 ponds 25 cm - 25 cm / gem 1 kg  per  stuk
 20 st werkplaats kosten 
 20 st arbeidsloon per stuk

Subtotaal €  158,50

114,16 Zinkwerk kilgoot vervangen 
Vervangen van de zinken bedekking ter plaatsen van de kil goot als volgend uitgevoerd. 
Tijdelijk opnemen van de omliggende bedekkingen welk aansluiten op de zinken kilgoot. 
Opnemen en afvoeren van de bestaande bedekking en controleren van de onderliggende hout 
constructie op gebreken en losse onderdelen. 
Als nodig kleine reparatie uitvoeren aan panlat of houten delen. 
Leveren en plaatsen van een nieuwe zinken bedekking ter plaatsen van de kilgoot. 
Aanhelen van de omliggende bedekking en zorg dragen voor een juiste wind en water dichte 
afwerking op de kilgoot. 
aantal m1 en locatie volgens de opgave. 
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 4 m1 Kilgoten ter plaatsen van de aansluiting steekkap en voorschild
 4 m1 Totaal aantal
 12 kg /m1 Blad wals blank zink nr 14 -0,8 mm - 0,40 cm / 3 kg / m1 incl versnit
 4 st bevestiging , gas en soldeer materialen
 4 m1 arbeidsloon bestaande pannen en panlatten herstellen
 4 st werkplaats zetkosten
 4 m1 arbeidsloon per strekkende meter plaatsen

Subtotaal €  513,30

114,11 Zinken bedekking goten vervangen 
Vervangen van de zinken bedekking van de goten als volgend uitgevoerd: 
Tijdelijk opnemen en herplaatsen van omliggende bedekkingen als nodig. 
Demonteren en gescheiden afvoeren van de ouden zinken bedekking en toebehoren. 
Schoon en spijkervrij maken van de onderliggende hout constructie.Controleren van de onderliggende 
hout constructie op gebreken.Leveren en plaatsen van de nieuwe zinken bedekking maatvoering en 
dikte volgens opgave .Verwerken volgens de haak en en soldeer methode. Leveren en plaatsen van 
de benodigde hoek - rek en uitwateringen. 
Arbeidsloon en werkplaats kosten volgens de opgave opgenomen. 
aantal m1 en locatie volgens de opgave.
 4 m1 Zinken goten vervangen ter plaatsen van voorzijde singelschild
 4 m1 Totaal aantal
 28 kg Blad wals blank zink nr 14 -0,8 mm 7 kg / m2 incl versnit
 4 m1 bevestiging, gas  en soldeer materialen
 4 m1 werkplaats zetkosten
 4 m1 arbeidsloon per strekkende meter ontwikkeld 50 tm 100 cm
 1 st uitwateringen afvoeren incl arbeidsloon
 2 st verstekken en hoeken per stuk incl arbeidsloon
 1 st kopschot tbv eind of broekstuk per stuk incl arbeidsloon

Subtotaal €  419,73

114,02 Zinken bedekking dekkappen vervangen 
Vervangen van de zinken bedekkingen en toebehoren als volgend uitgevoerd: 
Demonteren en gescheiden afvoeren van de ouden zinken bedekking en toebehoren.Schoon en 
spijkervrij maken van de onderliggende constructie.Controleren van de onderliggende constructie op 
gebreken. Leveren en plaatsen van de nieuwe zinken bedekking maatvoering en dikte volgens 
opgave. Leveren en plaatsen van de zinken bedekking volgens de haak , klang en  soldeer methode. 
Inmeten en zetten van de zink werken aan de werkplaats is in deze opgaven opgenomen. aantal m2 
en locatie volgens de opgave.
 1 m1 Zinken dekkappen vervangen tpv de bestaand kap
 1 m1 Totaal aantal 
 7 kg Blad wals blank zink nr 14 -0,8 mm 7 kg / m2 incl versnit
 1 m1 bevestiging , gas en soldeer materialen
 1 m1 werkplaats zetkosten
 1 m1 *arbeidsloon ontwikkeld 50 / 150 cm

Subtotaal €  82,17

werkzaamheden aan de trapgevel worden 
door een derde partij uitgevoerd.
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Uw investering bedraagt excl btw                                     €4.178,39
Btw bedrag                                                                        €877,46
                                                                                      ---------------
Uw totale investering bedraagt  incl. btw                         €5.055,85                                        

   
Opgelet !
Bedragen vermeld in de bovenstaande opgave onder subtotaal zijn excl btw
 
Kosten en werkzaamheden opgenomen in deze prijsopgave;
Werkplaats kosten.
Vrachtkosten van goederen en materialen .
Afvoeren van restmaterialen.
Bezemschoon opleveren van de werkplekken.

Garantie
PH Frauenfelder bv is al meer dan 70 jaar actief in het verwerken van ambachtelijke en 
diversen soorten dakbedekking systemen. Op de bovengenoemde dakbedekking constructies 
word een garantie verstrekt voor een periode van 10 jaar. Op verzoek kan bij oplevering van 
de omschreven werkzaamheden deze garantie bepaling op certificaat worden toegezonden.

De omschreven werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de normen van :
-Metalen Dakdekkers Gilde Uneto-Vni registratie nummer M-11381
-BRL 4702 proces dakdekken
-De richtlijn 2010 samengesteld door Vebidak , Dakmerk en BDA dak advies
-NEN 6050 ontwerp voorwaarden voor brandveilig werken op daken.

Geldigheidsduur van deze prijsopgave
Genoemde prijzen staan vast binnen 30 dagen na dagtekening van deze offerte
Bij schriftelijke opdracht bevestiging van de geoffreerde werkzaamheden word ,tijdens 
eventuele wachtperiode, kosteloos klein reparatie werk uitgevoerd.. 
                                                             
Betalingsvoorwaarden voor projecten tot 500 euro excl btw
100 % na oplevering van de werkzaamheden.
Meer en minder werk facturen binnen 30 dagen na oplevering van werkzaamheden.

Betalingsvoorwaarden voor projecten van 500 tm 1500 euro excl btw
25 % van totaal bedrag voor aanvang van de werkzaamheden.
75 % van totaal bedrag na oplevering van de werkzaamheden.
Meer en minder werk facturen binnen 30 dagen na oplevering van werkzaamheden.

Betalingsvoorwaarden voor projecten van 1500 tm 5000 euro excl btw
25 % van totaal bedrag voor aanvang van de werkzaamheden.
70 % van het totaal bedrag gelang de  voortgang van de werkzaamheden.
5 % van totaal bedrag na oplevering van de werkzaamheden.
Meer en minder werk facturen binnen 30 dagen na oplevering van werkzaamheden.
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Betalingsvoorwaarden voor projecten van 5000 tm 10,000 euro excl btw
25 % van totaal bedrag voor aanvang van de werkzaamheden.
35 % van het totaal bedrag gelang de  voortgang van de werkzaamheden.
35 % van het totaal bedrag gelang de  voortgang van de werkzaamheden..
5 % van totaal bedrag na oplevering van de werkzaamheden.
Meer en minder werk facturen binnen 30 dagen na oplevering van werkzaamheden.

Betalingsvoorwaarden voor projecten vanaf 10,000 euro excl. btw
30 % van totaal bedrag voor aanvang van de werkzaamheden.
30 % van het totaal bedrag gelang de  voortgang van de werkzaamheden.
30 % van het totaal bedrag gelang de  voortgang van de werkzaamheden..
10 % van het totaal bedrag na oplevering van de werkzaamheden.
Meer en minder werk facturen binnen 30 dagen na oplevering van werkzaamheden.

Betalingstermijn
Betalingstermijn 14 dagen na factuur datum.

Kosten en werkzaamheden niet opgenomen in deze prijsopgave
Water, elektra en sanitair verzorging zijn voor rekening opdrachtgever tenzij er specifiek 
anders word vermeld in deze opgave.  Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende 
materialen tenzij dit specifiek word vermeld in deze opgave.  Voor eventuele schade als 
gevolg van afplak werkzaamheden zijn wij niet aansprakelijk. 
Kosten voor eventuele afschot verbetering van onderliggende constructies van de nieuw te 
plaatsen bedekkingen zijn niet standaard opgenomen in deze prijsopgave.  Houtrot is tijdens 
werk opnamen visueel niet geconstateerd.  Het vervangen c.q repareren van dakbeschot of 
onderdelen is ,tenzij specifiek vermeld , niet in deze opgave opgenomen.  Bij onverhoopt 
constateren van gebreken in de houtconstructie zal ,in overleg met opdrachtgever, tegen de 
huidige materiaal- en uurloon tarieven, herstel en /of vervanging werkzaamheden uitgevoerd  
worden. 
Tijdens de renovatie werkzaamheden is het mogelijk dat door zettingen schade aan hout en 
plafond constructie ontstaan. Eventuele herstelkosten zijn niet in deze opgave opgenomen.
Alle leveringen en werkzaamheden welke niet in deze offerte opgave zijn omschreven zijn 
uitgesloten in deze prijsopgave.

Parkeer kosten
Parkeer en of precario kosten zijn niet standaard in deze opgave opgenomen.
Tenzij de kosten specifiek in de opgave zijn opgenomen worden eventuele parkeer kosten na 
oplevering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever door belast. (niet van toepassing bij 
gebruik van ter beschikking gestelde bezoekers of parkeerkaarten)

Garantie bepalingen niet van toepassing
Op tijdelijke nood reparaties en / of schade beperkende  voorzieningen of handelingen.
Op aansluitingen van nieuwe bedekking systemen op bestaande oude bedekking systemen. 
Bij het niet voldoen van de gehele aanneemsom volgens deze opgave.
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Algemene aandachtspunten bij dakbedekking werkzaamheden
Bij aanvang werkzaamheden zal worden getracht de werkzaamheden zonder onderbreking      
achtereen uit te voeren.(een en ander afhankelijk van weersomstandigheden)
De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk buitenom uitgevoerd, echter dak                    
betreding binnendoor is niet altijd uitgesloten.Bij dak renovaties kan er bij dak 
onderbrekingen vuil naar binnen komen. Wij verzoeken U dan ook om onder -licht ramen en 
andere dak onderbrekingen de ruimtes of inboedel af te dekken.

Onderhoud
Dak vervanging is een van de grootste kostenposten van uw onroerend goed. Een goede 
conditie van uw daken bestand is dus van groot belang . Regelmatig onderhoud beperkt de 
kans op calamiteiten en kan de levensduur van de daken aanzienlijk verlengen. Wanneer een 
dak niet regelmatig wordt gecontroleerd op beschadigingen , kan dit leiden tot ernstige 
(gevolg)schade door lekkage. Om een duurzame waterdichtheid te garanderen heeft een dak 
regelmatig onderhoud nodig. PH Frauenfelder daktechniek zorgt voor een professioneel 
periodiek preventief onderhoud. Een onderhoud contract is hiervoor een ideale oplossing. 
Hierdoor word jaarlijks uw dak gereinigd en gecontroleerd. Tevens worden kleine 
mankementen direct opgelost. Regelmatig onderhoud aan uw daken is noodzakelijk . U kunt 
hiervoor gebruik maken van een onderhoud abonnement het geen op uw verzoek word 
toegezonden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze offerte kunt u ons bereiken op
070-3254440  (voorkeuze toets 3 ) of per mail via  rene@phfrauenfelder.nl

Als u gebruik wilt maken van deze offerte vult u dan de gevraagde gegevens op de opdracht 
bevestiging in en zend deze retour per post of per mail.
Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen om de datum van uitvoering in 
te plannen.

Vertrouwende u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en uw gewaardeerde 
opdracht met belangstelling tegemoetziende, met vriendelijke groet Rene Kokshoorn

                                                  P.H.Frauenfelder bv 
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                                                                                                          Datum:      29-09-2016

       PH Frauenfelder BV
       Oude Haagweg 617 
       2552 GK  Den Haag

 Mevr. Dion                     relatienr:    51088      
 Ten Hovestraat 56                           
 2582 RM    'S-GRAVENHAGE                          
  
 
Hierbij geef ik PH Frauenfelder bv opdracht om de werkzaamheden uit te 
voeren zoals omschreven in offerte nummer:    O20161688
Mijn investering bedraagt :                               5.055,85 € euro incl btw 

U kunt contact met mij opnemen om een afspraak te maken voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden via :
   
Tel nummer : ____________________________

 E-Mail          :___________________@____________________.___

Handtekening:        _____________________        Datum ____-_____-______                       

� Wij u bedanken voor deze offerte maar hiervan geen gebruik gaan 
maken omdat:__________________________________________

*Ook als u geen gebruik wilt maken van deze offerte  word uw reactie  zeer gewaardeerd.

                                           
                     P.H. Frauenfelder BV       

                                                                    Contact persoon Dhr:   Kokshoorn


