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▪ Een bestek bestaat uit 4 onderdelen (buiten het voorblad)

1. Omschrijving van de werkzaamheden.

2. Te behandelen onderdelen

3. Bijzonderheden & Uitsluitingen

4. Algemene & Financiële Voorwaarden

Toevoegingen kunnen zijn: Kleuradviezen, technische 
omschrijvingen van materialen etc.



▪ Omschrijving van de werkzaamheden.

▪ Basisverfbestek

▪ Technisch Advies

▪ Eigen omschrijving



▪ Te behandelen onderdelen

▪ Gebruik hiervoor b.v. de opmeetstaat



▪ Bijzonderheden & uitsluitingen

▪ Gebruik van speciaal klimgereedschap

▪ Bouwkundige gebreken

▪ Uitsluitingen b.v. betonherstel od.



▪ Algemene, Administratieve & Financiële Voorwaarden

▪ Verwijzing naar de geldende Algemene Voorwaarden.

▪ Betalingsregelingen b.v. termijn betalingen od.



Ladderbaan 2233

9988 OV VERVEN

tel: 022-198876

fax: 022-198877

OFFERTE – PRIJSAANBIEDING

Voor het uitvoeren van buitenschilderwerk aan houten elementen van de voor-

en achtergevels van 28 woningen, incl. de schuren

gelegen aan het Muurhofje te Kerkeslikzand.

Offerte/prijsaanbieding nr: 2005-0112                                                   Datum: 6-2005













▪ Deze offerte is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens 
en de tekeningen A001 t/m A004.

▪ Bouwkundige herstellingen aan te behandelen onderdelen 
zijn door ons uitgesloten.

▪ Meer- en Minderwerk kan uitsluitend worden uitgevoerd 
middels een schriftelijke opdracht.

▪ Voor speciaal klimgereedschap, zoals hoogwerkers od, 
dient door opdrachtgever ruimte te worden vrijgemaakt.

▪ Opslag van materialen zal in uw opslagruimte geschieden, 
waarvoor door u 24 uur toegang zal worden verleend.

▪ Etc.



▪ Op de offerte/prijsaanbieding zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden 
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 1-1-2005.

▪ Betalingen dienen te geschieden na getekende oplevering en goedkeuring, 
binnen 30 dagen na factuur datum.

▪ De prijs voor de uitvoering van het schilderwerk omschreven in deze offerte 
bedraagt €. 33.890,-- Excl. B.T.W.

▪ De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt 3 maanden.

▪ Vertrouwende u een passende aanbieding te hebben gedaan,

zien wij uw berichten met belangstelling tegemoet,

Hoogachtend,



Bestekken/Offertes maken (voorbeeld)

Algemene Voorwaarden



Dit is een gedeelte

Van de Algemene 

Voorwaarden







De prijs voor de aanbieding komt uiteraard af van 

de voorcalculatie.

De kostprijs dient uiteraard verhoogd te worden met

een opslag winst.

In dit geval is de kostprijs verhoogd met 15%



SUCCES!
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