
From: "Sander van Loon"  

To: "Marc Visschers"  

CC: "info@wittewelsintenbuurt.nl"  

Date: maandag 4 januari 2016 15:59:21 

Subject: Offerte Witschilderen SintenbuurtNoord te Eindhoven 

Geachte heer Visschers, 

Dank voor uw mail. 

Met betrekking tot uw gestelde vragen hebben wij onder de vragen ons antwoord geformuleerd

Tevens zouden wij het op prijs stellen dat wij onze offerte en onderstaande antwoorden mondeling

mogen komen toelichting om e.e.a. te verduidelijken. 

Hopende u hiermee een passend antwoord te hebben gegeven, teken ik, 

Met vriendelijke groet, 

Sander van Loon 

Liebregts Resultaatgericht Vastgoedonderhoud B.V.

� Dillenburgstraat 26, 5652 AP  EINDHOVEN 

� Postbus 7057, 5605 JB  EINDHOVEN 

�  +31 (0)402595454 

� www.liebregts.com

� algemeen@liebregts.com

Inschrijving KvK: 17009101 

� Denk voor het printen van deze email aan het milieu.

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bedoeld voor geadresseerde(n). Indien u als niet

Geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en dit bericht te vernietigen. 

Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. 

Offerte Witschilderen Sintenbuurt-Noord te Eindhoven 

Tuesday, November 1, 2016 8:10 PM 



Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website: 

www.liebregts.com. In onze algemene voorwaarden is beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Van: M. Visschers [mailto:mj.visschers@gmail.com]  

Verzonden: dinsdag 15 december 2015 20:55 

Aan: Sander van Loon 

Onderwerp: Re: Offerte Witschilderen SintenbuurtNoord te Eindhoven 

Geachte heer Van Loon, 

Op 27 november 2015 hebben wij uw offerte ontvangen voor het witschilderen van de SintenbuurtNoord 2016. 

Het wijkbestuur heeft uw offerte beoordeeld volgens de voorwaarden en criteria zoals geformuleerd aan het 

Protocol prijsopgave en de antwoorden op de vragen die over de prijsaanvraag zijn gesteld. Uit onze beoordeling is 

gebleken dat uw offerte niet aan de voorwaarden voldoet. Het wijkbestuur wil u echter in de gelegenheid stellen 

om aanvullende gegevens aan te leveren. Wij verzoeken u om de aanvullende gegevens op te nemen in een 

aangepast offerte. Vanwege de planning van het project is het belangrijk dat de aanvullende gegevens uiterlijk op 

vrijdag 8 januari 2016 in ons bezit zijn. 

vraag categorie 

protocol 

prijsopgave

1 Uw planning gaat uit van 4 maanden. Graag ontvangen wij een aangepaste planning 

voor het schilderen van 100 woningen binnen 3 maanden. 

5.1 planning 

De afgegeven conceptplanning staat de uitvoeringstijd in 

vermeld van week 12 tot en met week 24. Dit betreft 3 

maanden uitvoering. 

2 U geeft aan dat tenminste 50 % van de werkzaamheden in eigen beheer worden 

uitgevoerd. Wij gaan er derhalve van uit dat u voornemens bent om een deel van de 

werkzaamheden uit te besteden. Graag ontvangen wij dus alsnog de NAWgegevens 

van onderaannemers of ZZPers die u in wil zetten en de wijze waarop de kwaliteit 

hiervan geborgd wordt. Overigens willen wij u erop attenderen dat u ook de 

mogelijkheid heeft om alle werkzaamheden met eigen personeel uit te voeren. 

5.3 uitbesteding 

werkzaamheden aan 

derden 

De gevraagde en geoffreerde werkzaamheden gaan wij 100% in 

eigen beheer uitvoeren. 

3 Een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om veilig op hoogte te 

werken ontbreekt. 

5.6 werken op hoogte 

Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd, jaarlijks worden 

er voor alle medewerkers diverse Toolbox bijeenkomsten, 

(bijscholing) georganiseerd om veilig op hoogte te werken, en 

dit te garanderen. 

4 Namen, functies en contactgegevens van de Nederlandssprekende werknemers van de 

opdrachtnemer ontbreken. 

5.9 communicatieplan 

Directieveoering: M. Liebregts 0651415177 

Projectleiding: V. van den Bol 0683235903 

Calculatie: S. van Loon 0630491116 

Voorman ter plaatse: L. Sarton 0402595454 

Wij werken uitsluitend met Nederlandse werknemers 

6 In uw offerte dient expliciet te worden aangegeven dat het werk conform het 

verftechnisch advies wordt uitgevoerd. Tevens dient duidelijk te worden vermeld dat 

de offerte gebaseerd is op het protocol prijsopgave. 

7.1 inhoud 

prijsaanbieding 

De gevraagde en geoffreerde onderdelen worden geheel 

conform het verftechnisch advies uitgevoerd. De offerte is 

geheel gebaseerd op het protocol prijsopgave (zie 

aanbiedingsbrief d.d. 26112015) 

7 De prijsopbouw van uw offerte is onduidelijk. Expliciet dient het volgende te worden 

aangegeven: 

 of zaken zoals hoogwerker en steigerwerk in de prijzen zijn inbegrepen; 

 of het schilderen van de puivullingen in de prijzen is inbegrepen; 

 of het schilderen van lateien in de prijzen is inbegrepen; 

 of het schilderen van betonbanden in de prijzen is inbegrepen. 

De hoogwerker en steigerkosten zijn opgenomen in onze 

prijsopbouw en de uitgebrachte offerte. (zie aanbiedingsbrief 

d.d. 26112015) 

Het schilderwerk van de puivullingen is in de prijzen 

inbegrepen. (zie aangeleverde protocol prijsopgave) 

Het schilderwerk aan de lateien is in de prijs inbegrepen. (zie 

aangeleverde protocol prijsopgave) 

Het schilderwerk van de betonbanden is in de prijs inbegrepen. 

(zie aangeleverde protocol prijsopgave) 



8 Wij verzoeken u om een verrekenprijs voor het schilderen van stalen kozijnen aan uw 

offerte toe te voegen. 

De verrekenprijs voor het schilderen van stalen kozijnen 

bedraagt € 8,50m1 

9 In de offerte ontbreken specificaties van de onderdelen waarvoor de afgegeven 

eenheidsprijzen gelden (vraag 5 van de antwoorden op de vragen). 

Zoals telefonisch besproken doen wij u hierbij een toelichting 

toekomen op de vragen in onze email van 15 december 2015. 

Het betreft onze vraag over de specificaties van de onderdelen 

waarvoor de verrekenprijzen gelden (vraag 9). Onderstaand zijn 

twee voorbeelden van de bedoelde specificaties weergegeven:

Voorbeeld verrekenprijzen houtwerk voor 1 x overlakken:

 Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, afbranden, 

affohnen of afbijten, verweerd hout verwijderen

 Losse stopverf / kit verwijderen

 Intacte lagen reinigen en schuren

 Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf inclusief 

sponningen, waaruit de stopverf/kit is verwijderd

 Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten

 Plaatselijk aanbrengen van één laag dekverf

Voorbeeld verrekenprijzen onbehandeld metselwerk:

 Onbehandeld metselwerk hydrofoberen conform het 

verftechnische advies

 Dekkend behandelen: reinigen, voorstrijken, Sigma 

Kwartstone Matt aanbrengen, 2 lagen Sigma Siloxan Topcoat 

Matt aanbrengen

Schilderwerken conform optie 1: 

Muurverfwerk:

          Geheel conform verftechnisch advies van Sigma Coatings 

TA15727168. Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds 

afgegeven en gemaild op 27112015 

Bovenzijde schansmuren: 

          Geheel conform verftechnisch advies van Sigma Coatings 

TA15727168. Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds 

afgegeven en gemaild op 27112015 

Bovenzijde latei:

          Geheel conform verftechnisch advies van Sigma Coatings 

TA15727168. Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds 

afgegeven en gemaild op 27112015 

Schoonmetselwerk: 

          Geheel conform verftechnisch advies van Sigma Coatings 

TA15727168. Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds 

afgegeven en gemaild op 27112015 

Schilderwerken conform optie 2: 

Muurverfwerk:

          Geheel conform verftechnisch advies van Sigma Coatings 

TA15727168. Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds 

afgegeven en gemaild op 27112015 

Bovenzijde schansmuren: 

          Geheel conform verftechnisch advies van Sigma Coatings 

TA15727168. Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds 

afgegeven en gemaild op 27112015 

Bovenzijde latei:

          Geheel conform verftechnisch advies van Sigma Coatings 

TA15727168. Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds 

afgegeven en gemaild op 27112015 

Schoonmetselwerk: 

          Geheel conform verftechnisch advies van Sigma Coatings 

TA15727168. Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds 

afgegeven en gemaild op 27112015 

Overig: 

Overstek:

          Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, 

afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen

          Intacte lagen reinigen en schuren

          Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf   

          Plaatselijk afkitten

          Aanbrengen van één laag hoogwaardige dekverf



Prijzen conform protocol prijsopgave zoals reeds afgegeven en 

gemaild op 27112015 

Houtwerk:

          Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, 

afbranden, afföhnen of afbijten, verweerd hout verwijderen

          Losse stopverf / kit verwijderen

          Intacte lagen reinigen en schuren

          Plaatselijk aanbrengen van één laag grondverf   inclusief 

sponningen, waaruit de stopverf/kit is verwijderd

          Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten

          Aanbrengen van één laag hoogwaardige dekverf

Prijs conform aanbiedingsbrief zoals reeds afgegeven en 

gemaild op 27112015 

Staalwerk:

          Plaatselijk verflagen verwijderen door schrapen, 

afbranden, afföhnen of afbijten, 

          Losse stopverf / kit verwijderen

          Intacte lagen reinigen en schuren

          Plaatselijk aanbrengen van één laag corrosiewerende 

primer inclusief sponningen, waaruit de stopverf/kit is 

verwijderd

          Plaatselijk uitstoppen en aanstoppen / afkitten

          Aanbrengen van één laag hoogwaardige dekverf

11 In uw offerte ontbreekt een verklaring dat de afgegeven verrekenprijzen voor het 

schilderen van het houtwerk gebaseerd zijn op de staat van de schouwwoningen. 

De afgegeven verrekenprijzen voor het schilderwerk aan het 

houtwerk zijn gebaseerd op de huidige staat van de 

schouwwoningen. 

12 De opgegeven projectreferenties voldoen niet aan de criteria. Wij verzoeken u om drie 

referenties die minder dan 3 jaar oud zijn en soortgelijke projecten betreft. 

Wij achten het in eerste instantie niet echt zinvol om 

referenties aan te geven van 3 jaar omdat het hier ook niet gaat 

om een project waar een 3 jarige garantie op moet worden 

gegeven. Het afgeven van referenties uit de afgelopen 3 jaar 

zou immers de gevraagde kwalificatie degraderen tot het 

gegeven dat een opdrachtgever slechts 3 jaar tevreden behoeft 

te zijn geweest. 

13 Volgens onze informatie zijn de schouwwoningen niet door uw bedrijf bezocht. Graag 

ontvangen wij een verklaring hiervoor. 

Omdat wij het complex inmiddels 25 jaar onderhouden, (zie 

referenties) door het complex heen veel klanten hebben en 

metingen door de jaren heen hebben verricht volstaan met een 

schouw vanaf de zichtzijdes. 

U kunt de aangepaste offerte in pdfformaat mailen naar de heer M. Visschers (mj.visschers@gmail.com, cc naar 

info@wittewelsintenbuurt.nl). Voorts dient de aangepaste offerte in enkelvoud per post te worden 

verzonden. De aanbieding dient als volgt te zijn geadresseerd: 

Witschilderen 2016 

p/a          Wijkbestuur SintenbuurtNoord 

T.a.v. de heer M. Visschers 

Piuslaan 147 

5643 PB EINDHOVEN 

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en verblijven, 

Met vriendelijke groet 

Wijkbestuur SintenbuurtNoord 



Marc Visschers 

bestuurslid 

Op 27 november 2015 15:50 schreef Sander van Loon sander@liebregts.com>: 

Geachte heer Visschers,

Bijgaand ontvangt u van ons de geheel vrijblijvende prijsopgave voor het hierboven genoemde project. 

Tevens hebben wij de aanbiedingsbrief en conceptplanning toegevoegd. Een en ander zoals gevraagd.

Ook zal er een exemplaar op het gegeven adres worden bezorgd.

Wij zien uit naar uw reactie op ons voorstel. Natuurlijk ben ik met veel plezier bereid om een 

mondelinge toelichting te geven.

Als u meer informatie wilt, neemt u dan gerust contact met mij op via nummer 0402595454. 

Ik ben van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur. U kunt ook emailen 

naar algemeen@liebregts.com.

Met vriendelijke groet,

Sander van Loon

Liebregts Resultaatgericht Vastgoedonderhoud B.V.

�   Dillenburgstraat 26, 5652 AP  EINDHOVEN

� Postbus 7057, 5605 JB  EINDHOVEN

�  +31 (0)402595454

� www.liebregts.com

� algemeen@liebregts.com

Inschrijving KvK: 17009101

�  Denk voor het printen van deze email aan het milieu.

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bedoeld voor geadresseerde(n). Indien u als niet

Geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en dit bericht te vernietigen. 

Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend. 

Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website: 



www.liebregts.com. In onze algemene voorwaarden is beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Klik hier om het oorspronkelijke bericht weer te geven in Outlook.com


