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1954386
23-02-2021
09-03-2021
Michael Heskens
Ral 7026 - 10 (mat)
25% aanbetaling, rest binnen 2 dagen na levering

Geachte Keukens-spuiten.nl Roosendaal,
Bedankt voor de offerte aanvraag. Graag wil ik u onderstaande offerte aanbieden:
Bedrag

Artikelnummer

Omschrijving

ZG2

Keuken fronten andere kleur zijdeglans/mat 2-zijdig
We komen de keukenfronten bij u thuis ophalen. Als eerste ontvetten en
schuren we de deurtjes en lades bij ons in de werkplaats. Daarna zetten we
de keuken onderdelen in de primer en schuren het op. Dan spuiten we alle
fronten aan de binnenzijde, daarna aan de buitenzijde samen met de
kopkanten in de gewenste kleur zijdeglans/matte afwerking. Als het genoeg
is uitgehard dan komen we de keukenfronten weer netjes terugbrengen bij u
thuis. Let op: geïntegreerde handgrepen worden altijd mee gespoten.

€

1.385,00

DM

De- en montage keuken fronten
We demonteren alle keukenfronten en na het spuiten monteren we alles
weer netjes terug.

€

330,00

SVDKeu6

Schilderen vaste delen keuken
De vaste delen worden ontvet, geschuurd en ingeplakt. Dan wordt er een
laag primer geschilderd, als deze droog is wordt er afgelakt in de gewenste
kleur en glans. Het gaat hier om alle vaste delen (alleen zichtzijdes) die niet
door u of ons gedemonteerd kunnen worden. (Bijvoorbeeld: kopkanten als u
de kastjes open doet, plinten, lichtlijsten, kroonlijsten, passtukken, open
hoekkastjes, panelen naast afzuigkap, zijkant koelkast, uiteinden keuken,
koof met spotjes, binnenzijden achter glas). Deze prijs is gebaseerd op de
hoeveelheid onderdelen dat geschilderd moet worden bij u thuis.

€

490,00

Totaal excl. BTW

2.022,93

BTW LAAG incl.

182,07

Totaal te voldoen

€

2.205,00

