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Geachte heer van den Hoek, 

Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij het genoegen u een vrijblijvende offerte aan to bieden. 

Betreft: Leveren en plaatsen van een clubgebouw 15.00 x 20.00 mtr. e.e.a. volgens schets email 
28-6-2021 

Zijwandhoogte ca. 2.50 mtr. nokhoogte ca. 4.00 mtr. 
Hoogtematen gemeten vanaf bovenkant afwerkvloer. 

De werkzaamheden bestaan uit: 

Fundering 

Bestaat uit hardhouten randbalk (Azobe ) onder de buiten en binnenwanden incl. hardhouten 
kleefpalen 40x90 mm. ca. 1.25 mtr. Lang. Tussen de randbalken 130 mm. schuimbeton. 
Op het schuimbeton 70 mm. zandcementvloer + vezels i.v.m. vloerverwarming. 
Ter plaatse van de botenloods extra wapeningsmatten road 6#150 mm. 
Wanden/topgevels 
Bestaan uit regelwerk 38x140 mm met Siberisch Lariks rabat (potdekselmotief fijnbezaagd) 
25 mm dik. 
Binnenwanden totaal ca. 59 mtr. 
Bestaan uit regelwerk 45x70 mm. afgetimmerd met 9 mm. Osb. platen + 12 mm. gipsplaten. 
Binnenwanden voorzien van 9 stuks Polynormkozijnen incl. dichte gelakte houten opdekdeur. 
afm. deuren 83 x 201,5 mtr. 
w.c. 

Plafond voorzien van gipsplaten. ( excl. schilder/plamuur/stucwerk. ) 
Vloer voorzien van tegelwerk. 
Wanden voorzien van tegelwerk gelijmd op watervaste gipsplaten. 
Alle vertrekken uitgezonderd grote zaal en botenloods voorzien van gipsplatenplafond. 
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- Kozijnen, ramen en deuren 
1 stel schuifdeuren. ( 2 x 2.00 mtr.) 
overige kozijnen zie bijlage Hoogland Kozijnen 

Dak 

Bestaat uit 4 houten vakwerkspanten 38x140 mm. incl. nodige druk/trekschoren met houten 
gordingen 70x170 mm. 
Dakbedekking 
Stalen dakplaten type Profiel Longrib 35-1000 gemonteerd op geIsoleerde dupanelplaten incl. 
dampremmende folie. 
Dakranden afgewerkt met stalen windveren/waterborden. 

Wij kunnen bovengenoemde werkzaamheden uitvoeren voor de prijs van: € 190.375,00 

Meerprijzen: 

Installatiewerkzaamheden zie bijlage JMS Installatie 
elektrawerkzaamheden zie bijlage Floris Elektrotechniek 
Lichtstraat t.p.v. botenloods. € 40,00/m2. 

- Rabat bevestigen met r.v.s. nagels. € 450,00 
- P.v.c. mastgoten met alle benodigde hulpstukken + p.v.c. afvoer tot de grond. 

Totaal 40 mtr. € 1.795,00 
- Zinken mastgoten met alle benodigde hulpstukken + zinken afvoer tot de grond. 

Totaal 40 mtr. € 2.595,00 
- Zolder boven alle vertrekken uitgezonderd grote zaal en botenloods keuken € 5.995,00 

Dampdoorlatende / vochtwerende folie in de wanden en topgevels. € 1.270,00 
- Wanden en topgevels voorzien van geImpregneerde ventilatie latten. € 1.450,00 
- Wanden en topgevels afgetimmerd met 9 mm. Osb. platen + 12 mm. gipsplaten. 

uitgezonderd douche/w.c. deze worden afgetimmerd met watervast gips 12 mm. € 6.665,00 
Buitenwanden en topgevels voorzien van 80 mm. isolatie incl. dampdichte folie. 
Rc waarde totale constructie is ca. 2.5 € 2.250,00 
Buitenwanden en topgevels voorzien van 140 mm. isolatie incl. dampdichte folie. 
Rc waarde totale constructie is ca. 4.5 € 2.995,00 
Diverse stucwerkzaamheden bestaande uit: 

Stukadoren van alle buitenwanden aan de binnenkant. 
Stukadoren alle binnenwanden aan beide kanten 
Stukadoren van alle gipsplafonds. 
Stukwerk wordt behang/sausklaar opgeleverd. € 13.350,00 

Op al onze leveringen en diensten alsmede op de betaling zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd ter 
Griffie van de Rechtbank Alkmaar onder nummer 295/2004 
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Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. 
Exclusief graafwerkzaamheden, schilderwerk. Vloer/plafondplinten. 
Opgenomen stelpost vloertegels € 30,=/m2 incl. btw. ( alleen tegels ) 

wandtegels € 20,=/m2 incl. btw. ( alleen tegels ) 
incl. - bestektekening 

- sterkteberekeningen. (indien noodzakelijk) 
Levertijd in overleg 
Offerte geldig 3 weken na offertedatum 
Clubgebouw bestaat uit complete voor gemonteerde elementen. 
Bouwlocatie dient vlak te zijn en vrij van bebouwing/begroeiing/bestrating. 

Hopende u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan, zien wij uw gewaardeerde 

opdracht gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Bakker Systeembouw B.V. 

Voor akkoord, 

Datum:  

Naam: dhr. van den Hoek 

Handtekening Wil Bakker  

      

Op al (Ave leveringen en diensten alsmede op de betaling zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd ter 
Griffie van de Rechtbank Alkmaar onder nummer 295/2004 
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Waterleiding uitgevoerd in uponor meerlagen buis. 

   

Keuken (1 x koudwater) 

   

Toilet 4 x 

   

Fontein 2 x 

   

Vulpunt cv 1 x 

   

Totaal waterleiding 1 € 1.350,00 € 1.350,00 

Aansluiten waterleiding op toevoerleiding (stelpost) 1 € 500,00 € 500,00 

    

Riolering uitgevoerd in pvc 

   

Keuken 1 x 

   

Toilet 4 x 

   

Fontein 2 x 

   

Afvoer punt cv ketel 1 x 

   

Rioolbeluchting 

   

Totaal riolering 1 € 1.595,00 € 1.595,00 

Aansluiten riolering op hoofdriool (stelpost) 1 € 500,00 € 500,00 

    

Sanitair 

   

Closetpot, reservoir en closetzitting met deksel 4 € 175,00 € 700,00 

Fontein, fonteinkraan, aansluitgarnituur 2 € 115,00 € 230,00 

Montage sanitair 1 € 875,00 € 875,00 

    

Gasleiding naar de cv ketel (stelpost) 1 € 1.000,00 € 1.000,00 

    

Verwarming 

   

cv ketel gemonteerd in cv ruimte, incl appendages en geveldoory 

   

Vloerverwarming in alle ruimten behalve de botenloods 

   

circa 240 m2 vloerverwarming, 2 rvs vloerverwarmingsverdeler 

   

Verwarming gebaseerd op lage temperatuur 

   

Geregeld middels kamer thermostaat op nader to bepalen locatie 

   

Instelbare thermostaat bedienbaar met app 

   

Totaal verwarming 1 € 11.950,00 € 11.950,00 

        

blad 1 
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Ventilatie 

   

Middels itho afzuigbox, afzuigpunt in beide toiletten en de 

   

keuken. Aansturing 3 standen in de keuken 1 € 1.260,00 € 1.260,00 

    

Totaal excl btw 

  

€ 19.960,00 

Btw 21 % 

  

€ 4.191,60 

Totaal incl btw 

  

€ 24.151,60 

        

optioneel /niet opgenomen 

 

excl btw 

     

zone regeling voor apart aansturen 5 verschillende vertrekken 1 € 1.795,00 

 

zones apart instelbaar en bedienbaar met app 

   

aansluiten keuken incl keukenkraan en afvoer 1 € 275,00 

 

leveren en monteren boiler tbv keuken 1 € 395,00 

 

wandcloset ipv standaard toilet / per toilet 1 € 825,00 

 

combiketel met warmwater en warmwaterleiding naar de ketel 

   

ipv boiler 1 € 550,00 

 

vloerverwarming in de botenloods 56 m2 1 € 960,00 

 

aansluiten hwa riolering (op nacalculatie) 

                      

blad 2 
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De Goorn, 15-07-2021 

Betreft: werk Scouting Dirkshorn 

Entree 1 lichtaansluitpunt 

Keuken 3 lichtaansluitpunt 
2 wcd algemeen boven werkblad 
2 groepen 

Wc 1 1 lichtaansluitpunt 

Wc 2 1 lichtaansluitpunt 

Leiding 2 lichtaansluitpunt 
3 wcd algemeen 

Scouts 2 lichtaansluitpunt 
2 wcd algemeen 

Welpen 2 lichtaansluitpunt 
2 wed algemeen 

Botenloods 8 lichtaansluitpunt 
4 wcd algemeen 

Grote Zaal 14 lichtaansluitpunt 
4 wcd algemeen 

Gang 2 lichtaansluitpunt 

Buiten 1 lichtaansluitpunt 

ud 
van

 

Techniek 
RI is.• 

Van mepasstng Din de algemene levenngsvocswaarden mstallerende bedniven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever COnsument dan rile van toepas--olg de Afgermme voorwaar-

 

Nederland den voor installatiewerk voor Consumenten (AVIC). De algerneme voorwaarden ligget taq ens ter image en warden op verzoek orwrwIld en kosteloos toegezonden 
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ELEKTROTECHNIEK BV 

Totaal Excl.BTW C 7.445,00 

Armaturen LED 

Entree 

Keuken 

Wc 1 

Wc 2 

Leiding 

Scouts 

Welpen 

Botenloods 

Grote Zaal 

Gang  

1 armatuur 

3 armatuur 

1 armatuur incl sensor 

1 armatuur incl sensor 

2 ledarmatuur opbouw 

2 ledarmatuur opbouw 

2 ledarmatuur opbouw 

8 ledarmatuur opbouw 

14 ledarmatuur opbouw 

2 armatuur 

Totaal Excl.BTW C 4.800,00 

*lid van 

Techniek 
9 

Van toepa,s,ng non de algemene levenngw r oorwaarden ,nsta!lerende bednjven 2007 (ALIB 2007) Is de opdrachtgeper consument dan z van toepassing de Algemene voorwaae 
Nederland

 

den voor ,nstallabewerk voor Consumenten (AVIC) BeDe algemene voo,waarden hggen ons tel .nzage en worden op verzoek onveemiId en kosteloos toegezondee 
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