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1. Inleiding 
 

De huiseigenaren van de witte huizen in de Sintenbuurt-Noord hebben besloten om in 2016 de woningen wit 

te laten schilderen. Het wijkbestuur heeft daarom een protocol voor de prijsopgave voor de uitvoering van het 

werk opgesteld. 

 

Aanleiding voor het opstellen van een protocol voor een prijsopgave is het voornemen van de individuele 

huiseigenaren om de uitvoering van het schilderwerk onderhands te gunnen aan een marktpartij. Door het 

wijkbestuur is voor het werk een beperkt aantal uitvoerende partijen geselecteerd voor het opstellen van een 

vrijblijvende prijsaanbieding van de in dit stuk omschreven werkzaamheden. Deze partijen wordt gevraagd een 

aanbieding te doen. 

 

Doel van het protocol is het nader toelichten en uitwerken van de werkzaamheden in het verftechnisch advies. 

De wijze van uitvoeren wordt in het verftechisch advies beschreven. Dit protocol is dan ook onlosmakelijk met 

dit advies verbonden. 

 

De inschrijver aan wie het werk gegund zal worden zal verder “opdrachtnemer” of “aannemer” genoemd 

worden.  

 

De rol van het wijkbestuur is louter coördinerend. Het wijkbestuur is géén opdrachtgever en heeft ook geen 

mandaat om dit namens de individuele huiseigenaren te doen. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de 

opdrachtvorming met de individuele huiseigenaren. 
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2. Inventarisatie gegevens 

2.1 Locatiegegevens 
 

De Sintenbuurt-Noord is gelegen in het stadsdeel Stratum en bestaat uit 261 witte woningen. Het plan voor 

deze woningen is in 1954 gerealiseerd. Het complex is driehoekig van vorm en wordt aan de noordwest kant 

begrensd door de Piuslaan, aan de noordoost kant door de St. Bonifaciuslaan en de zuidoostgrens wordt 

gevormd door de achterperceelgrenzen van de woningen aan de Thomas A. Kempislaan. 

 

De woningen zijn gerealiseerd in drie verschillende types. Het grootste deel van de woningen is particulier 

eigendom, een klein deel is eigendom van Woningstichting Trudo en wordt verhuurd. De buurt maakt deel uit 

van het gebied dat door de Provincie Noord-Brabant is aangewezen als zijnde van cultuurhistorisch belang. 

 

Afbeelding 2.1: Ligging Sintenbuurt-Noord. 

 

 

In de tabel op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de verschillende woningtypes en de locaties 

waar deze voorkomen. 
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Tabel 2.2: overzicht woningtypes Sintenbuurt-Noord. 

woning

-type 

kenmerk locatie aantal 

I meest voorkomende type, gekenmerkt door de brede 

transparante entreepui met op de verdieping 

daarboven een erkertje. Niet gespiegeld 

Sint Bonifaciuslaan, Roothaanstraat, Sint 

Norbertuslaan, Sint Adelbertuslaan, Sint 

Bernulphuslaan, Sint Gertrudislaan, 

Monseigneur Zwijssenstraat   

140 

II gespiegelde woningen, iets opgetild ten opzichte van 

het maaiveld. Twee treden hoog en 1 meter breed 

stoepje aan de voorzijde dat paarsgewijs de woningen 

ontsluit. 

westelijke straatwanden van de Sint 

Adelbertuslaan, Sint 

Bernulphuslaan en Sint Gertrudislaan 

48 

III drie woonlagen. Niet gespiegeld Piuslaan, Sint Bonifaciuslaan, Sint 

Norbertuslaan 

73 

 

Historie 

Het huidige verfsysteem op de woningen is het Sigma Siloxan verfsysteem. Dit systeem is in 1990 voor de eerste keer 

aangebracht.  

 

Het verfsysteem dat in 1990 is verwijderd, was een dampdicht kwartsverfsysteem en gaf veel vochtproblemen. in de 

woningen. Bovendien zaten er veel blaren in de verf. Daarom is in 1990 het oude verfsysteem volledig verwijderd en 

vervangen door het huidige kwartsverfsysteem, dat eenzijdig sterk waterdamp doorlatend is. Voor de schilderbeurt 

van 1990 is de het oude verfsysteem verwijderd door middel van stalen en met afbijtmiddel. Daarna is de 

ondergrond met hogedrukreiniging schoongemaakt en is het voegwerk gerepareerd. Vervolgens is de ondergrond 

gefixeerd met een voorstrijkmiddel. Daarna zijn twee lagen kwartsverf aangebracht. Het buitenmuren van de hoge 

woningen zijn tot de eerste verdieping niet geschilderd maar wel vochtafstotend gemaakt met een 

impregnatiemiddel. Het gebruikte middel dringt circa 5 mm in de baksteen en voegen en vormt zo een duurzaam 

vochtafstotende en zelfreinigende laag. 

 

In 2002 is de laatste schilderbeurt van de woningen uitgevoerd. Hierbij is dus opnieuw het Sigma Siloxan verfsysteem 

toegepast.  

 

Schouwwoningen 

Voor het opstellen van de offerte zijn drie schouwwoningen beschikbaar. Deze kunnen door de aanbieders op 

afspraak met de bewoners worden bezocht. Een overzicht van de schouwwoningen en de contactgegevens is 

weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 2.2: overzicht woningtypes Sintenbuurt-Noord. 

adres contactgegevens opmerkingen 

Piuslaan 167 Willie van Dinteren 

w.vandinteren@visioncy.nl 

maandag tot donderdag na 16:30 uur, of op vrijdag- of 

zaterdagochtend 

Mgr. Zwijssenstraat 33 Geert en Leanne van Almen 

06-50123709 

- 

St Gertrudislaan 31 Rob van de ven en Sanne Stultiens 

rjpvandeven@gmail.com 

- 
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3. Het werk 
 

In het voorliggende hoofdstuk wordt het werk nader omschreven en worden de eisen beschreven die worden 

gesteld aan het resultaat. 

 

3.1 Definitie 
 

De definitie van het werk is als volgt: 

 

Het witschilderen van: 

• de metselwerk gevels met aansluitende schansmuren, lateien, steunberen en dergelijke; 

• de betonnen gevelvullingen (borstweringen) en de betonbanden bij de balkons; 

• de bovenopkanten (rollagen) van schansmuren, afdekpanelen van steunberen en bovenzijden van de 

uitkragende lateien. 

Conform het verftechnisch advies van Sigma Coatings (technisch advies TA15-727168 van 20 juli 2015), zoals 

opgenomen in bijlage 1 van dit protocol. 

 

Op aangeven van de individuele opdrachtgevers dienen ook overige elementen zoals stalen en/of houten 

kozijnen en deuren te worden geschilderd. Hiervoor is echter geen verftechnisch advies opgesteld. Deze 

werkzaamheden dienen in gezamenlijk overleg met de individuele opdrachtgevers te worden uitgevoerd. 

 

3.2 Afbakening opdracht 
 

Met inachtneming van de definitie in paragraaf 3.1 omvat de opdracht uitsluitend het witschilderen en het 

verrichten van de volgende werkzaamheden: 

• het inrichten van het werkterrein; 

• het op adequate wijze treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen gedurende het gehele werk; 

• het uitvoeren van schilderwerk conform het verftechnisch advies; 

• het opruimen van het werkterrein. 

 

Het herstellen van de bouwkundige gebreken zoals genoemd in het verftechnisch advies behoort niet tot de 

opdracht tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de desbetreffende opdrachtgever(s). 

 

3.3 Duur van het werk 
 

Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om de in het verftechnisch advies en dit protocol beschreven 

werkzaamheden zo goed, snel en (kosten)efficiënt mogelijk te realiseren.  
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3.4 Overige bepalingen 

3.4.1 Ontbinding overeenkomst 

 

Elke individuele opdrachtgever heeft het recht om eenzijdig te bepalen dat opdrachtnemer niet (langer) 

gehouden is om het werk als beschreven in paragrafen 3.1 tot en met 3.3 te realiseren. In dat geval is 

opdrachtgever tevens gerechtigd om de gesloten overeenkomst c.q. opdracht tussentijds en met onmiddellijke 

ingang te ontbinden, onder betaling van de tot de datum van ontbinding verschuldigde (delen van) termijnen, 

zonder overigens tot enige vergoeding van schade of kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook 

gebaseerd, gehouden te zijn. 

  

3.4.2 Oplevering werk en beëindiging werkzaamheden 

 

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd en de werkzaamheden kunnen door opdrachtnemer worden 

beëindigd nadat voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

• het schilderwerk is uitgevoerd volgens het verftechnisch advies en eventuele aanvullende afspraken met 

de individuele opdrachtgevers en; 

• het werkterrein is opgeruimd en; 

• na verstrekking van het garantiecertificatie certificaat en; 

• na goedkeuring van de individuele opdrachtgevers. 

 

In het geval dat opdrachtgever de overeenkomst tussentijds ontbindt conform paragraaf 3.4.1, wordt het werk 

op de dag van ontvangst van die ontbinding door opdrachtnemer als opgeleverd beschouwd en zal 

opdrachtnemer vanaf die dag zijn werkzaamheden staken. 
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4. Organisatorische aspecten 
 

4.1 Vergunningen en meldingen 
 

Opdrachtnemer inventariseert welke vergunningen nodig zijn en welke meldingen gedaan moeten worden. Verder 

draagt opdrachtnemer er zorg voor dat alle noodzakelijke vergunningen worden aangevraagd en alle noodzakelijke 

meldingen worden gedaan. 

 

Indien gebruik gemaakt wordt van openbare ruimte dient de opdrachtnemer hiervoor toestemming te verkrijgen 

van de gemeente Eindhoven. 

 

Eventuele legeskosten komen voor rekening van de opdrachtnemer en dienen in de prijsaanbieding te zijn 

ingebegrepen. 

 

4.2 Verzekeringen 
 

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij voorafgaand en tijdens de gehele duur van de werkzaamheden een 

adequate CAR- en AVB-verzekering afgesloten heeft en houdt.  

 

Opdrachtnemer zal de verschuldigde verzekeringspenningen voor de voornoemde verzekeringen steeds tijdig 

voldoen en blijven voldoen. 

 

4.3 Overleg 
 

Het wijkbestuur organiseert voorafgaand aan de werkzaamheden een informatie- en kennismakingsavond. De 

avond zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum, tijdstip en locatie. De opdrachtnemer dient bij 

deze avond aanwezig te zijn.  

 

Verder dient al het noodzakelijke overleg voor de duur van de werkzaamheden in de aanbiedingsprijs te zijn 

inbegrepen. 
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5. Uitvoeringsaspecten 
 

In het voorliggende hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de aspecten die door de opdrachtgevers van 

belang worden geacht voor een goede uitvoering van het werk. De opdrachtnemer dient in de inschrijving aan 

te geven hoe hieraan tijdens het werk invulling wordt gegevens. 

 

5.1 Planning 
 

Met het schilderen dient na de winter van 2016 te worden gestart. Binnen 3 maanden na de start dient de 

laatste woning te worden opgeleverd. In de prijsaanbieding dient een planning van het werk te worden 

opgenomen. 

 

5.2 Model opdrachtformulier 
 

Opdracht voor het schilderwerk geschiedt door middel van een opdrachtformulier. Per deelnemend adres 

wordt een opdrachtformulier ingevuld dat door de opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt ondertekend. 

Een kopie van het opdrachtformulier wordt verzonden aan het wijkbestuur. Een voorbeeld van het 

opdrachtformulier is weergegeven in bijlage 3 van dit protocol. 

 

5.3 Uitbesteding werkzaamheden aan derden 
 

Om de kwaliteit van het schilderwerk te borgen, verplicht de prijsaanbieder zich om tenminste 50 % van de 

werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Maximaal 50 % mag dus aan onderaannemers of z.z.p-ers 

worden uitbesteed, onder de voorwaarde dat het voornemen om werkzaamheden aan onderaannemers of 

z.z.p.-ers uit te besteden in de prijsaanbieding wordt vermeld. Tevens dienen de NAW-gegevens van 

onderaannemers in de prijsaanbieding te worden vermeld. De prijsaanbieder staat borg voor de kwaliteit van 

het schilderwerk, ook voor dat van eventuele onderaannemer(s). In de prijsaanbieding dient te worden 

opgenomen hoe de kwaliteit van onderaannemers door de prijsaanbieder geborgd wordt. 

 

5.4 Faciliteiten en voorzieningen 
 

Binnen het werk zijn geen faciliteiten of voorzieningen aanwezig. 

 

5.5 Bereikbaarheid 
 

Voor de prijsaanbieding kan ervan uit worden gegaan dat de te schilderen objecten door de individuele 

opdrachtgevers toegankelijk worden gemaakt. Eventueel snoeiwerk wordt door de opdrachtgevers uitgevoerd. 

 

5.6 Werken op hoogte 
 

Woningtype III heeft drie bouwlagen. Aangegeven dient te worden welke maatregelen de opdrachtnemer treft om 

veilig te werken. 
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5.7 Werkruimte 
 

In de meeste straten is de werkruimte beperkt. 

 

5.8 Oplevering werk 
 

Zie paragraaf 3.4 "overige bepalingen". 

 

5.9 Communicatieplan 
 

De opdrachtnemer geeft in de inschrijving aan hoe en op welke tijdstippen de individuele opdrachtgevers en 

overige belanghebbenden worden geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden, de planning en de 

werktijden. 

 

Het wijkbestuur hecht erg veel belang aan de communicatie met de individuele opdrachtgevers. Voor een 

goede communicatie met de opdrachtgevers dient gedurende de duur van het werk per 5 arbeidskrachten 

tenminste één werknemer van de inschrijver aanwezig te zijn, die de Nederlandse taal spreekt. Deze persoon 

of personen zijn het aanspreekpunt op het werk. In de inschrijving dienen de namen, functies en 

contactgegevens van deze personen te worden aangegeven. 
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6. Financieel 
 

Alle in dit protocol genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

 

6.1 Betalingsschema 
 

Voor het indienen van termijnen en de grote ervan dient met het volgende rekening te worden gehouden: 

• Uitsluitend het geleverde werk mag worden gefactureerd. Er worden geen voorschotnota's geaccepteerd; 

• De laatste termijn mag worden gefactureerd wanneer het werkterrein opgeleverd is aan de desbetreffende 

eigenaar. 

 

De opdrachtgevers behouden zich het recht voor om betalingen op te schorten. Onderstaand zijn hiervan niet 

uitputtende voorbeelden gegeven: 

• er niet voldaan wordt aan de veiligheidseisen; 

• er handelingen worden verricht welke de milieuhygiënische kwaliteit van de omgeving aantasten of schade 

aan (belendende) objecten veroorzaken; 

• het de informatievoorziening richting de opdrachtgevers gebrekkig is. 

 

6.2 Gestanddoening prijsaanbieding en prijzen 
 

De inschrijver doet de inschrijving gestand voor een duur van tenminste 6 maanden na de datum van de 

prijsaanbieding. 
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7. Randvoorwaarden 
 

Ten aanzien van de prijsaanbieding gelden de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden: 

 

1. De aanbieder dient een vrijblijvende prijsaanbieding in te dienen voor de uitvoering van het werk. 

 

2. Door een prijsaanbieding in te dienen gaat de aanbieder onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen en 

voorwaarden in dit protocol. 

 

3. Indien de aanbieder onvolkomenheden dan wel fouten en/of tegenstijdigheden in de verstrekte stukken 

constateert dient hij deze uiterlijk binnen 10 werkdagen na de datum van verzending van dit protocol per 

email kenbaar te maken aan de heer M. Visschers van het wijkbestuur (mj.visschers@gmail.com, cc naar 

info@wittewel-sintenbuurt.nl). 

 

4. De aanbieder dient zich te conformeren aan het verftechnisch advies in bijlage 1 van dit protocol.  

 

5. Na inhoudelijke beoordeling van de prijsaanbiedingen, planning en plan van aanpak kiest het wijkbestuur 

de voor de individuele opdrachtgevers meest gunstige aanbieding. De individuele opdrachtgevers zullen 

vervolgens tot prijsovereenstemming moeten komen met deze partij. Mocht het de opdrachtgevers niet 

lukken om binnen een termijn van maximaal 3 maanden na indiening van de prijs, tot overeenstemming 

te komen met de in eerste instantie geselecteerde partij, dan staat het de opdrachtgevers vrij om met één 

van de andere aanbieders de onderhandelingen op te starten zonder dat de aanbieder daar rechten aan 

kan ontlenen.  

 

6. Bedrijven uit de regio (binnen een straal van 10 kilometer van Eindhoven) genieten bij het beoordelen van 

de inschrijvingen de voorkeur van het wijkbestuur. Dit geldt tevens voor onderaannemers. 

 

7. Prijsaanbieding dient te geschieden op basis van het verftechnisch advies en de gegevens in dit protocol. 

In geval van tegenstrijdigheid van de gegevens prevaleert het verftechnisch advies. 

 

8. De in de inschrijfstaat vermelden oppervlaktes zijn opgesteld voor de schilderbeurt van 2002 en zijn 

derhalve indicatief. De oppervlaktes dienen om de prijsaanbiedingen onderling te kunnen vergelijken. De 

aanbieder draagt zelf zorg voor het verifiëren van de vermelde oppervlaktes. De oppervlaktes dienen vóór 

opdrachtverlening schriftelijk te zijn afgestemd met de individuele opdrachtgevers. 

 

9. Duidelijkheidshalve zij hier vermeld dat opdrachtgevers niet verplicht zijn om het werk aan een van de 

inschrijvers te gunnen. Indien opdrachtgevers om haar moverende redenen mochten besluiten om het 

werk niet aan een van de inschrijvers maar aan een ander te gunnen, heeft geen der inschrijvers recht op 

schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op 

gebaseerd. Voor zover vereist, doet iedere inschrijver door de loutere inschrijving afstand van dit recht op 

schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten. 

 

10. Het wijkbestuur behoudt zich het recht voor om tijdens de prijsvormingsprocedure aanvullende stukken 

op te vragen. 

 

11. De bij de inschrijving te verstrekken bescheiden dienen ondertekend te zijn door een daartoe bevoegde 

vertegenwoordiger van de inschrijver. 
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12. Het wijkbestuur behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging bij de inschrijver contact op te 

nemen met de opdrachtgevers waarvoor een projectreferentie wordt afgegeven. 

 

13. Wanneer de posten in de inschrijfstaat niet toereikend zijn voor de uitvoering van het werk, of wanneer 

zich onvoorziene omstandigheden voordoen die niet gedekt worden door de voorliggende prijsaanvraag, 

en niet vooraf hadden kunnen worden voorzien, hebben opdrachtgever en opdrachtnemer het recht om 

in redelijkheid en billijkheid aanvullende afspraken te maken over de desbetreffende werkzaamheden. In 

voorkomende gevallen behoudt de opdrachtgever zich tevens het recht voor om deze werkzaamheden 

aan derden uit te besteden, zonder dat de opdrachtnemer op enigerlei wijze recht heeft op een 

vergoeding of verhaalsrecht. 

 

7.1 Inhoud prijsaanbieding 
 

In de prijsaanbieding dient tenminste het volgende opgenomen te zijn: 

1. dat de prijsaanbieding vrijblijvend is; 

2. dat de prijsaanbieding gebaseerd is op dit protocol en het verftechnisch advies; 

3. de wijze van prijsopbouw; 

4. dat tenminste 50 % van de werkzaamheden in eigen beheer wordt uitgevoerd; 

5. bij uitbesteding van werk: de NAW-gegevens van de onderaannemer(s); 

6. dat het schilderwerk wordt uitgevoerd conform het verftechnisch advies; 

7. dat een garantietermijn wordt gegeven van tenminste 10 jaar; 

8. een aanbieding voor de uitvoering van verftechnisch advies “optie 1”; 

9. een aanbieding voor de uitvoering van verftechnisch advies “optie 2”; 

10. een aanbieding voor de uitvoering van verftechnisch advies “schoonmetselwerk”; 

11. de volledig ingevulde staat voor eenheidsprijzen; 

12. alle prijzen dienen inclusief BTW te zijn. Gespecificeerd dient te worden op welke onderdelen met lage- 

en welke onderdelen met hoge BTW wordt ingeschreven. Tevens dienen de BTW-percentages te worden 

opgegeven. 

 

Verder dient in de prijsaanbieding het volgende te worden opgenomen: 

13. verrekenprijzen voor de verkoop van losse blikken verf, inclusief vermelding van het type verf en de 

verpakking waarin deze wordt geleverd. 

14. prijzen voor het schilderen van houtwerk, zoals overstekken en houten kozijnen, inclusief de 

noodzakelijke voorbehandeling, zoals schuren en gronden. Deze prijzen dienen gebaseerd te worden op 

de staat van de schouwwoningen. 

15. referenties van tenminste 3 vergelijkbare projecten die door de inschrijver in de laatste 3 jaar met goed 

gevolg zijn uitgevoerd. De projectreferenties mogen maximaal 1 A4 groot zijn en dienen te worden 

voorzien van contactgegevens van de opdrachtgevers en een beknopte omschrijving van de uitgevoerde 

werkzaamheden. 
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7.2 Procedure prijsvorming 
 

1. Binnen drie dagen na ontvangst van de stukken vernemen wij graag via email een bevestiging of u deel 

wilt nemen aan de prijsaanbieding en of u dit protocol inclusief de bijlagen heeft ontvangen. U dient dit 

bericht te sturen aan de heer M. Visschers (mj.visschers@gmail.com, cc naar info@wittewel-

sintenbuurt.nl). 

 

2. Planning prijsvorming: 

De planning voor de prijsvorming is als volgt:  

• versturen stukken naar aanbieders : week 38; 

• bezoek schouwwoningen : week 40; 

• indienen vragen : week 42; 

• beantwoorden vragen : week 44; 

• indienen aanbieding : week 46; 

• gunningsadvies : week 48. 

 

Indien u van de mogelijkheid voor het bezoeken van de schouwwoningen gebruik wil maken, dan dient u 

hier vooraf een afspraak over te maken met de heer M. Visschers (mj.visschers@gmail.com, cc naar 

info@wittewel-sintenbuurt.nl). 

 

3. Inhoudelijke vragen die mogelijk voortvloeien uit de aanvraag en het bezoek van de schouwwoningen 

dient u uiterlijk op 16 oktober 2015 in word-formaat te mailen naar mj.visschers@gmail.com met een cc 

naar info@wittewel-sintenbuurt.nl. 

 

4. Deze eventuele vragen zullen uiterlijk 1 november 2015 door middel van een nota van inlichtingen (per 

mail) worden beantwoord. 

 

5. Uiterlijk 27 november 2015 dient de aanbieding in pdf-formaat te worden gemaild aan de heer M. 

Visschers (mj.visschers@gmail.com, cc naar info@wittewel-sintenbuurt.nl). Voorts dient de aanbieding in 

enkelvoud per post te worden verzonden. De aanbieding dient als volgt te zijn geadresseerd: 

  

Witschilderen 2016 

p/a Wijkbestuur Sintenbuurt-Noord 

 T.a.v. de heer M. Visschers 

 Piuslaan 147 

 5643 PB  EINDHOVEN 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de prijsaanbieding niet in de aanwezigheid van de aanbieder of 

andere aanbieders geopend zal worden. 
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BIJLAGE 1: VERFTECHNISCH ADVIES SIGMA COATINGS 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT ADRESSEN EN INSCHRIJFSTAAT (EXECL-BESTAND) 
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BIJLAGE 3: MODEL OPDRACHTFORMULIER 
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Model opdrachtformulier 

 
A. Object en opdrachtgever 

adres  

woningtype1)  

opdrachtgever  

contactgegevens  

1) zie bijlage 2 van het protocol prijsopgave 

 

B. Voorbereiding 

uitvoeren door opdrachtgever: 

uitvoeren door schildersbedrijf: 

 

C. Verfwerk conform inschrijving 

onderdeel oppervlak (m2) prijs per eenheid subtotaal 

1 woning    

2 schansmuur    

3 overstekken    

totaal verfwerk conform inschrijving  

 

D. Meerwerk 

onderdeel hoeveelheid prijs per eenheid subtotaal 

1     

2     

3     

totaal meerwerk  

 

E. Overige afspraken 

 

 

F. Opdrachtsom 

onderdeel subtotaal 

1 Verfwerk conform inschrijving  

2 Meerwerk  

totaal opdrachtsom  

 

G. Ondertekening 

Opdrachtnemer: Opdrachtgever: 

datum: datum: 
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BIJLAGE 4: SITUATIETEKENING 
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