
 

 VVE Roomburglaan 1-23
Roomburgerlaan 1-23
2313 PP  LEIDEN 

Betreft : offerte  
Projectnr. : 229901 
Onze ref. : FS/19309498

Leiden, 4 oktober 2019 

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij sturen wij u  een vrijblijvende offerte voor het vervangen van de voorgoot de 
woningen gelegen aan Roomburgerlaan 1-23 Leiden .

 

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

Onderhoud voor goot

- Het schoonmaken van de dakgoot voorzijde
- Controleren op lekkages

Dit voor een prijs van: €. 375,00 exclusief 21% BTW (€. 453,75 inclusief 21% BTW)

Vervangen van de voorgoot ca 38 mtr 
Het plaatsen van ladder en of steiger

- Het inmeten en zetten van de goot
- Het demonteren en afvoeren van de oude goot
- Het ontroesten van de beugels en behandelen met zink spray
- Het leveren en aanbrengen van de zinken goot ca 38 mtr
- Het plaatsen van 2 rubber expansiestukken 
- Het plaatsen van 6 zinken uitwateringen ( steek pijp )
- Het aansluiten op de bestaande hemelwaterafvoer  

Dit voor een prijs van: €. 5.535,00 exclusief 21% BTW (€. 6.697,35 inclusief 21% 
BTW)



 

 

Hemelwater afvoer 6 stuks

-Het demonteren en afvoeren van de hemelwaterafvoeren met beugels
-Het leveren en monteren van pvc hemelwaterafvoeren met hulpstukken en beugels 

Dit voor een meerprijs van: €. 1.130,00 exclusief 21% BTW (€. 1.367,30 inclusief 
21% BTW)

Meerprijs
-Het uitvoeren van de hemelwaterafvoer in het zink ipv pvc 
Dit voor een meerprijs van: €. 800,00 exclusief 21% BTW (€. 968,00 inclusief 21% 
BTW

De genoemde prijs is inclusief de wettelijke verplichte verwijderingsbijdrage.

Niet tot onze aanneemsom behoort;
 Bouwkundige werkzaamheden anders dan omschreven.
 Garantie op de door derden geleverde materialen.
 Vervangen van verrot houtwerk
 Verbeteren van afschot  door verwijderen van grind, plassen meer zichtbaar )
 Het uitvoeren van werkzaamheden anders dan omschreven in de offerte.

Mocht u nog vragen of opmerkingen over deze offerte hebben verzoeken wij u 
vriendelijk tijdens kantoortijden contact op te nemen met ondergetekende. Deze zal u 
dan graag een en ander verduidelijken. Op deze offerte zijn de Algemene 
Voorwaarden Consumenten van het Uneto – VNI van toepassing. Deze offerte is 
geldig tot 1 maand na dagtekening. Eventuele onvoorziene grote prijswijzigingen 
zullen u eerst schriftelijk worden doorgegeven.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest en in afwachting van uw reactie 
verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

W.T.B. Joop Buiteman BV.
Floor Schaap


