
SGL Zorg
Havikstraat 18
6135 ED Sittard

Behandeld door:

Offerte - nr 1210029

Koen HermansAA2341-01-004

Nuth, 8-2-2021

Project nummer:

884Debiteurennummer:

Geachte heer Houben,

Hierbij laat Greenspot & Co u met genoegen conform afspraak de offerte toekomen aangaande de 
aanlegwerkzaamheden van WBC Kuyperhof te Weert. 

Postnummer: Werkomschrijving: Totaal bedrag: (€)Prijs per eenheid:Aantal:

Voorbereidende werkzaamheden:

- Aanvragen wettelijk verplichte klic- melding. 
- Leveren en aanbrengen platenbaan van kunststof loopschotten.
- Verwijderen bestaande verhardingsvlak van klinkers t.b.v. 
realiseren terras van GeoCeramica tegels. 
- Vrijkomende materialen zullen worden afgevoerd. 

* Bij aanvang van werkzaamheden dient de tuin vrij te zijn van 
obstakels.

01

Leveren van een wettelijk verplichte KLIC melding t.b.v. kabel en leiding 
informatie. Ter voorbereiding aan grondverzet werkzaamheden is elke 
geregistreerde grondroerder verplicht een KLIC melding te doen. KLIC 
staat voor Kabel en Leiding Informatie Centrum. Deze instantie van het 
Kadaster verstrekt de gegevens over de ligging van de leidingen.

01.01

94,35 94,351,00 1keer

Overdracht 94,35
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Postnummer: Werkomschrijving: Totaal bedrag: (€)Prijs per eenheid:Aantal:

94,35Overdracht

Arbeid en machines:01.02

4.079,25 4.079,251,00 1post

Afvoeren schoon bouwpuin per ton

* Verrekenbaar aan de hand van weegbonnen

01.03

11,10 166,50ca. 15,00 1ton

01 Voorbereidende werkzaamheden:Totaal 4.340,10

Grondwerk:

- Uitzetten maten en hoogtes conform ontwerp.

- Verwijderen zandbed t.b.v. nieuw te realiseren terras. 
- Uitgraven cunet +/- 25 cm t.b.v. realiseren pad in beleeftuin. 
- Vrijkomende grond zal zoveel als mogelijk in de tuin worden 
verdeeld. Resterende grond zal worden afgevoerd.

- Leveren, aanbrengen en verdichten ca. 15 cm korrelmix t.b.v. pad. 
- Leveren, aanbrengen en verdichten ca. 5 cm straatzand t.b.v. pad. 
- Leveren, aanbrengen en verdichten ca. 10 cm gestabiliseerd zand 
t.b.v. tegelverhardingen. 

* Deze offerte gaat ervan uit dat het bestaande cunet onder de 
klinkerverhardingen voldoende draagkrachtig is om een 
GeoCeramica terras op te maken. Leverantie van korrelmix is 
hiervoor niet voorzien. 

02

Arbeid en machines:02.01

4.201,35 4.201,351,00 1post

Overdracht 4.201,35
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Postnummer: Werkomschrijving: Totaal bedrag: (€)Prijs per eenheid:Aantal:

4.201,35Overdracht

Afvoeren schone grond wonen per ton

* Verrekenbaar aan de hand van weegbonnen

02.02

22,20 555,00ca. 25,00 1ton

Korrelmix

* Verrekenbaar aan de hand van weegbonnen

02.03

11,66 174,90ca. 15,00 1ton

Gewassen maaszand per ton

* Verrekenbaar aan de hand van weegbonnen

02.04

19,43 97,15ca. 5,00 1ton

Gestabiliseerd zand 150 kg cement/m³

* Verrekenbaar aan de hand van weegbonnen

02.05

83,25 1.332,00ca. 16,00 1m³

02 Grondwerk:Totaal 6.360,40

Overdekte ontmoetingsruimte:

- Realiseren overdekte ontmoetingsruimte. 

03

Stelpost overdekte ontmoetingsruimte:03.01

32.500,00 32.500,00ca. 1,00 1post

03 Overdekte ontmoetingsruimte:Totaal 32.500,00

Cortenstalen waterelementen:04
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Postnummer: Werkomschrijving: Totaal bedrag: (€)Prijs per eenheid:Aantal:

- Leveren en plaatsen van 1 stuks Cortenstalen waterelement rond 
maat 145 x 75 cm t.b.v. waterpartij bij belevingstuin.
- Leveren en plaatsen van 1 stuks Cortenstalen waterelement  maat 
500 x 100 cm met 4 waterschalen.
- Leveren en aansluiten van grondkabel 4x2.5 t.b.v. 
waterelementen. 

* Deze post gaat uit van gecombineerd uitvoeren met post 08 
Verlichting grondspots i.v.m. de benodigde grondkabel. 

Werkzaamheden uitvoeren confrom omschrijving:04.01

5.056,05 5.056,051,00 1post

04 Cortenstalen waterelementen:Totaal 5.056,05

Verharding:

- Leveren en aanbrengen GeoCeramica 60x60x4 cm Concreet 
Silver. Tegels worden in blokverband gelegd en met steengrijs 
voegmiddel gevoegd.
- Voorhanden klinkers gebruiken voor het realiseren van pad in 
beleeftuin. Klinkers worden in halfsteensverband gelegd en 
strekken worden in de beton gesteld. 
- Leveren en aanbrengen inveegzand. 
- Schoonmaken tegels en opleveren werkplek. 

05

Arbeid en machines:05.01

15.157,05 15.157,051,00 1post

Materiaal:05.02

10.883,55 10.883,551,00 1post

05 Verharding:Totaal 26.040,60
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Postnummer: Werkomschrijving: Totaal bedrag: (€)Prijs per eenheid:Aantal:

Schaduwdoeken:

- Leveren en plaatsen 4 stuks Verstelbare bevestigingspalen voor 
schaduwdoeken:

* 300 cm lang;
* Materiaal: aluminium;
* Ovaal profiel: 90x70mm;
* incl. schuifsysteem. 

- Bevestingspalen worden in beton gesteld.
- Leveren en ophangen van schaduwdoeken:

* 1 stuks driehoek 6x6x6 meter;
* 2 stuks vierkant 6x6 meter;
* Doeken zijn waterdoorlatend. 

06

Werkzaamheden uitvoeren conform omschrijving:06.01

4.606,50 4.606,501,00 1post

06 Schaduwdoeken:Totaal 4.606,50

Beplanting:

- Leveren en aanbrengen van beplanting conform beplantingsplan 
incl. aanbrengen organische bemesting met bodemschimmels.
- Opleveren werkplek.

* In deze offerte is rekening gehouden met aanplanten in het 
plantseizoen. 

07

Arbeid en machines:07.01

4.162,50 4.162,501,00 1post

Materialen:07.02

438,45 438,451,00 1post

Overdracht 4.600,95
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Postnummer: Werkomschrijving: Totaal bedrag: (€)Prijs per eenheid:Aantal:

4.600,95Overdracht

Leveren beplanting conform beplantingsplan:07.03

4.800,75 4.800,751,00 2post

07 Beplanting:Totaal 9.401,70

Verlichting grondspots:

- Stelpost leveren en aansluiten 7 grondspots bij meerstammige 
heesters. 

Exacte spots nader te materialiseren, schakelmethodiek bepalen en 
te bekijken waar de huisaansluiting gemaakt kan worden.

* Deze post gaat uit van leggen grondkabel tijdens grondwerk. 

08

Leveren en aansluiten grondspot LED

Verrekenbaar op basis van aantal en materialisatie

08.01

166,50 999,00ca. 6,00 1stuks

Leveren van grondkabel (3x2,5²) met staalmantel t.b.v. grondspots:08.02

5,61 561,00ca. 100,00 1m¹

Realiseren aansluitingen in scootmobielberging t.b.v. verlichting en 
waterelementen: 

* Incl. tijdschakelklok 

08.03

1.221,00 1.221,001,00 1post

08 Verlichting grondspots:Totaal 2.781,00

Meubilair:09
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Postnummer: Werkomschrijving: Totaal bedrag: (€)Prijs per eenheid:Aantal:

- Leveren en plaatsen 2 stuks picknick set:
* 1 tafel 240 cm x 70 cm;
* 2 banken 240 x 45 cm;
* Cortenstalen frame met hout. 

- Leveren en plaatsen 6 sets:
* 1 ronde tafel 140 cm doorsnede;
* 75 cm hoog;
* Kleur antraciet grijs. 

- Leveren en plaatsen 6 sets:
* 4 stoelen 49x53x79 cm;
* Kleur taupe. 

- Leveren en plaatsen 6 cortenstalen plantenbakken:
* 800x800x800 mm;
* incl. wielen. 

- Leveren en plaatsen 1 stuks Insecten hotel:
* 200 cm hoog;
* 100 cm breed;
* 50/60 cm diep;
* 8 soorten materiaal. 

- Leveren en plaatsen 1 stuks cortenstalen buiten keuken met 
ronde grill voor haardhout in het midden:

* 2000x700x1150 mm

De bolvormige vuurschaal heeft een ronde brede, dikke platte 
braadplaat die je gebruikt als een soort teppanyaki of plancha. De 
braadplaat heeft verschillende kooktemperaturen. Het midden van 
de braadplaat is warmer dan de buitenkanten zodat koken nog 
gemakkelijker is en je alle ingrediënten samen kunt serveren. 

- Leveren en plaatsen van 1 stuks cortenstalen pizza oven:
* 2000x700x1150 mm

- Leveren en plaatsen 1 stuks houtopslag cortenstaal:
* 1500x400x1800 mm. 
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Postnummer: Werkomschrijving: Totaal bedrag: (€)Prijs per eenheid:Aantal:

Werkzaamheden uitvoeren conform omschrijving:09.01

16.644,45 16.644,451,00 1post

09 Meubilair:Totaal 16.644,45
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Samenstelling

Voorbereidende werkzaamheden:01 4.340,10

Grondwerk:02 6.360,40

Overdekte ontmoetingsruimte:03 32.500,00

Cortenstalen waterelementen:04 5.056,05

Verharding:05 26.040,60

Schaduwdoeken:06 4.606,50

Beplanting:07 9.401,70

Verlichting grondspots:08 2.781,00

Meubilair:09 16.644,45

Totaal excl. 107.730,80

(*1) 21,00 % BTW 102.930,05 21.615,31

(*2) 9,00 % BTW 4.800,75 432,07

Totaal Offerte € 129.778,18
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Offerte uitgangspunten:

 Offerte is exclusief meerwerk en verborgen werk.

 Eventuele benodigde vergunningen zijn niet ingegrepen.

 Indien er kabels en leidingen in het gebied aanwezig zijn dienen deze door u duidelijk aangegeven te 
worden voor aanvang van de werkzaamheden. Greenspot & Co is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor kabel en leidingschades en bijbehorende kosten als de ligging vooraf niet bekend 
was middels aanwijzing of tekeningen.

 Tussentijdse materiaalprijsstijgingen zijn niet in de offerte inbegrepen.

 Deze offerte is 1 maand geldig na afdrukdatum offerte.

 Bij akkoord gaarne de offerte ondertekend retourneren, waarmede u zich akkoord verklaart met de 
bijgevoegde algemene voorwaarden.

 Indien wij geen ondertekende kopie van u retour ontvangen hebben bij het starten van de 
werkzaamheden gaan wij ervan uit dat u zich kunt verenigen met de omschreven voorwaarden in 
deze offerte.

 Lever-/uitvoerdatum: in overleg.

 Getoonde afbeeldingen zijn ter indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 Posten voorzien van vermelding ca. voor hoeveelheidaanduiding zijn verrekenbaar.

 Eventuele tariefwijzigingen namens de overheid zijn niet voorzien in de offerte.

 Ervan uitgaande dat het werkgebied steeds vrij toegankelijk is voor onze medewerkers en de 
benodigde machines. Stagnatiekosten zijn niet voorzien.

 Eventuele bouwplaatskosten als sanitaire voorzieningen en schaftmogelijkheden zijn niet voorzien

 Uitgaande van goede weersomstandigheden en goede terreingesteldheid tijdens de 
werkzaamheden. Bodembeschermende maatregelen zijn, tenzij anders vermeld niet voorzien.

 Parkeerkosten, parkeerontheffingen en containervergunningen zijn niet voorzien.

 Projectcoördinatie, ingenieurswerk en constructeurswerk zijn niet voorzien in deze offerte.

 Eventuele alternatiefposten waar u gebruik van wenst te maken, dient u voor akkoord te 
ondertekenen. Deze worden dan in de order verwerkt.

 Betalingsvoorwaarden: 

 15% bij order

 wekelijkse termijnen op basis van voortgang 

 5% binnen 14 dagen na oplevering 

Ervan uitgaande u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan hoop ik op een succesvolle 
samenwerking voor de toekomst!

Met vriendelijke groet,
Greenspot & Co, Voor akkoord verklaart:

                     Dhr. Houben:

Datum akkoord:
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