
Afbeelding Omschrijving van artikel Prijs per stuk Geel Totaalprijs Groen Totaalprijs Blauw Totaalprijs

Woonkamer/keuken

Fauteuil Asti B75xD80xH88 cm  €           430,10 1  €           430,10 1  €           430,10 1  €           430,10 

Hoekbank Aston L185xB240 cm  €        1.196,00 1  €        1.196,00 1  €        1.196,00 1  €        1.196,00 

Poef L42xB42xH49 cm  €             69,00 2  €           138,00 2  €           138,00 2  €           138,00 

Vloerkleed 200x230 cm incl. antislip  €           391,00 1  €           391,00 1  €           391,00 1  €           391,00 

Armstoel Ricky skatewiel zwart (64 cm breed)  €           285,20 4  €        1.140,80 4  €        1.140,80 4  €        1.140,80 

Sierkussen diverse afmetingen/kleuren  €             46,00 8  €           368,00 8  €           368,00 8  €           368,00 

Naam: Waterresort Bodelaeke

Offerte - Punter 4-persoons - 2016-2019

Datum
Adres: Jonenweg 5
Postcode: 8355 CN
Plaats: Giethoorn

01-04-2022

TOTAALPRIJS excl. btw en lever-/montagekosten  €                                    3.663,90  €                                    3.663,90  €                                    3.663,90 

De Algemene voorwaarden van Recreapark BV blijven van kracht.

Voorwaarden

Alle genoemde bedragen zijn netto, excl. BTW.

Elke wijziging in deze offerte heeft een nieuwe prijsberekening voor alle artikels en eventuele korting tot gevolg.

Voorstel onder voorbehoud van typefouten.

Nabestellingen van individuele artikels van deze offerte kunnen een andere prijs hebben.

Genoemde productprijzen zijn exclusief leveringskosten.

Bij verandering van de grondstof- en/of brandstofprijzen met een effect op de kostprijs, zal er een onderbouwd voorstel komen tot aanpassing van de prijs.

Deze offerte is 1 maand geldig. 

Om een correcte levering na te streven vragen wij een goedkeuring van de offerte, ten laatste 14 weken voor de aanvang van de inrichting.

Op datum van aanleveren van de goederen, dienen de in te richten ruimtes vrij te zijn van alle meubels en andere werkzaamheden. In het andere geval kan er een extra kost aangerekend worden.

60% aanbetaling direct bij opdracht. Na ontvangst betaling worden de bestellingen uitgevoerd.

40% 1 week voor uitvoering werkzaamheden op rekening, doch uiterlijk .......... op onze rekening.

Geheimhouding

Partijen garanderen elkaar over en weer dat zij maatregelen zullen treffen met het doel geheimhouding tegenover derden te verzekeren

met betrekking tot alle gegevens en/of kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de wederpartij waarvan zij, haar personeelsleden

of voor haar werkzame derden bij de totstandkoming en/of uitvoering van deze overeenkomst kennis nemen.

Partijen zullen voor zover noodzakelijk de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden of voor hen werkzame derden een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.

Betalingscondities


