
Omschrijving Bedrag Totaal Btw

1 x Gevelrenovatie 30 m2
Uithakken, Spoelen, Zandstralen, Reinigen hoge druk koud water,
Voegen en Hydrofoberen.

€ 1.700,00 € 1.700,00 21%

Opties:

0 Schoorsteen renovatie
Uithakken, Reinigen hoge druk koud water, Voegen en Hydrofoberen.

€ 500,00 € 0,00 21%

0 Zonnescherm verwijderen en terug plaatsen. € 50,00 € 0,00 21%

0 Zandstralen latei, per kant € 25,00 € 0,00 21%

0 Stenen vervangen. per stuk € 10,00 € 0,00 21%

0 Uitkrabben en voegen waterslagen/raamdorpels. per m1 € 10,00 € 0,00 21%

0 Vervangen en invoegen waterslagen/raamdorpels. per stuk € 10,00 € 0,00 21%

Subtotaal € 1.700,00
21% btw € 357,00

Totaal € 2.057,00

Gillis Verbree
Wormserstraat 10
3067 EW Rotterdam

MSD Gevelrenovatie
Essenlaan 14
2935SN Ouderkerk aan den IJssel

msdgevelrenovatie@outlook.com
0610308780

KvK: 65579135
Btw: 136350719B01
Bank: NL06 ABNA 0498 1938 10

Kenmerk: Standaard woning Bazelbuurt
Offertedatum: 28-07-2017
Vervaldatum: 25-11-2017

Offerte 2017-0050

Geachte Gillis Verbree,

Hierbij ontvangt u van ons de prijsopgave 2017-0050 voor onderstaande werkzaamheden.

Mocht u akkoord gaan dan kunt u online de offerte tekenen of u stuurt een email waarin u aangeeft dat offerte
2017-0050 akkoord is.

Pagina 1 van 3



Uit te voeren werkzaamheden:

Voorbereiding
Bij aanvang starten wij met het afplakken van delen waarvan beschadiging mogelijk is en wordt waar nodig de
bestrating afgedekt met zeilen.
Het (rol)steiger wordt geplaatst en voorzien van stof reducerende netten waardoor overlast voor de directe omgeving
tot een minimum wordt beperkt.

Verwijderen voegen
Het oude voegwerk wordt in zijn geheel uitgehakt d.m.v. elektrische- of luchthamers.
Hierbij komt een beetje stof vrij en indien nodig ruimen wij ook bij uw buren op.

Zandstralen
Voor er wordt aangevangen met het zandstralen zullen wij het achtergebleven stof van het uithakken uit de gevel
spoelen met een tuinslang. Dit voorkomt extra overlast tijdens het stralen.
Ramen worden (gedeeltelijk) afgeplakt en de sloten van de toegangsdeuren met tape.
Het zandstralen wordt uitgevoerd met een Ibix systeem, bij dit systeem is de zand - luchtverhouding zeer goed in te
stellen wat het resultaat positief beïnvloed.
Door het micro waternevel systeem waarmee dit systeem is uitgerust wordt de stofoverlast tijdens het stralen tot een
minimum beperkt.
Wij stralen met het natuurproduct Olivinezand GL40.
Tijdens het stralen maken wij gebruik van een hulpstuk wat uw kozijnen extra beschermd.
Hierna wordt de gevel in zijn geheel met hoge druk gereinigd om een goede hechting van het nieuwe voegwerk te
garanderen.

Voegen
Het uitgehakte voegwerk wordt opnieuw gevoegd in een kleur zoveel mogelijk aansluitend op het bestaande
voegwerk.
Voegwerk wordt standaard uitgevoerd als “Platvolvoeg” geborsteld hardheid VH35. De hardheid van de voeg wordt
bepaalt door het speciemengsel en de homogeniteit van de voeg.
De specie waarmee de voeg wordt opgevuld wordt perfect uitgelijnd met de stenen in uw gevel. Hierdoor kan er geen
water tussen de voegen komen en dit verkleint de kans op schade aan uw gevel.
Standaard cement kleuren:
Grijs (Enci Portland cement hardheid 42.5 N) en licht grijs (Wittekind Portland cement hardheid 42.5 N).
Wittekind wordt hierdoor ook wel de meest witte grijze cement genoemd.
indien gewenst is een andere kleur voeg altijd mogelijk.

Hydrofoberen
Als laatste hydrofoberen wij de gevel met een water gedragen impregneer, wat beter is voor mens en milieu.
Hydrofoberen is een ander woord voor impregneren. Het hydrofoberen wordt d.m.v. het laten vloeien van de
impregeneer op uw gevel aangebracht om deze waterafstotend te maken (nat in nat methode). Het middel dringt door
tot in de gevelstenen en zorgt ervoor dat er geen water meer doorgelaten wordt.
Vers geplaatst voegwerk moet een minimaal een week drogen om te kunnen hydrofoberen.
Tijdens het hydrofoberen worden alle ramen gezeemd en indien nodig ook bij uw buren.

Algemeen
De werkplek wordt dagelijks naar behoren opgeruimd om zodoende de overlast tot een minimum te beperken.
Indien gewenst kunnen wij de productbladen van de toegepaste materialen en algemene voorwaarden van ons bedrijf
toesturen.

Door de opdrachtgever te verzorgen voorzieningen:

Tijdens de werkzaamheden raden wij u en uw buren aan ramen en deuren gesloten te houden evenals
ventilatieroosters boven ramen.
Er dient water en stroom gratis aanwezig te zijn.
De gevel dient 2 meter vrij te zijn van obstakels om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
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Duur werkzaamheden:

Werkzaamheden zullen ongeveer 4 a 5 dagen in beslag nemen, mits het weer het toelaat.
Wij starten de werkzaamheden niet voor 08:00 uur i.v.m. overlast voor de buren.

Garantiebepaling:

Wij geven minimaal 15 jaar garantie op het door ons uitgevoerde voegwerk.
De leverancier van de impregneer geeft 10 jaar aflopende garantie op vocht doorslag. Desgewenst komt de leverancier
een test voor u doen en krijgt een officieel garantie certificaat op naam en adres.

Wij zijn voorzien van een aansprakelijkheidsverzekering mocht er onverhoopt iets misgaan.
Al onze medewerkers hebben een VCA - of VCA vol certificaat veilig werken.

Betaling:

100% bij oplevering binnen 7 dagen.

Dit alles is gebaseerd op visuele opname en wij zijn niet verantwoordelijk voor onvoorziene bouwkundige gebreken.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding gedaan te hebben en zien uw nadere berichten met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

MSD Gevelrenovatie
Marc scheer
0610308780

Pagina 3 van 3


	Offerte 2017-0050

