Voorstel

Aanleg terras, paden, oprit ect
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1. Omschrijving opdracht
In navolging van budgettair plan en na plaats bezoek om te overlopen wordt voorstel
opgemaakt.
Dit geldt als offerte.

2. Praktisch
a) Algemeen










Bijplaatsbezoek berekend om tegeldeksel mee op terras in te nemen, 5,4 diepte terras
ipv 4,8
De oprit wordt voorzien aansluitend tot op de stoep.
Er zijn twee tegeldeksels voorzien, 1 terras, 1 pad naar voordeur
Andere vooraan vallen in stuk met gras
Bij graafwerken wordt vanuit gegaan geen beton etc. of andere zaken liggen
Bij keuze plastic discrete gootje is bij nazicht plaats bezoek bekeken en bestaat
mogelijkheid om effectief bij lichte verkleining of verlegging deksel goot toch op laatste
voeg te krijgen
Perkjes ( gras, aanplantingen )vooraan zijn niet inbegrepen
Het pad van stoep naar voordeur wordt hellend aangelegd, idem dito pad van voordeur
naar oprit.

b) Uitleg




Voor het terras wordt voor keramische tegels met onderlaag stabilisé gewerkt en tegellijm.
Voor de stabiliteit worden betonnetten voor in de stabilisé voorzien en chapenetten.
Voor de oprit wordt en onderste laag van steenpuin voorzien, voor de stabiliteit en drainage,
aangevuld met laag stabilsé en bovenste laag poussé of split, fijn gebroken steenslag voor het
leggen van de klinkers.
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Poussé heeft het voordeel voor grotere oppervlaktes tov stabilisé dat dit niet de dag zelf moet
verwerkt worden en leggen indien nodig gespreid kan worden.
Mbt de grondwerken is berekend op 33m³ vaste grond, factor 1,5 geeft 49,5m³, hetgeen
overeenkomt met 5 containers.
Mbt gootjes, bij de standaard gootjes is geen inspectieluik, om goot te kunnen openen bij
verstopping bvb nodig, rasters kunnen afgenomen worden.
o Bij plastic discreet gootjes kan steen uitgeslepen worden als inspectieluik.
o Bij aluminium discrete gootjes is apart inspectieluik nodig.



Mbt de omheiningen is uitgewerkt in de bezorgde aluminium palen , zonder profiel.
o De houten panelen zijn 180cm hoog.
o Om op een hoogte van 2m te kunnen werken zijn er onderaan betonplaten voorzien
o Er is steeds nodige begin en eindpaal voorzien, onafhankelijk alle omheiningen tezamen
of gedeeltelijk genomen worden
o Voor de omheining rechterkant wordt met een profiel gewerkt tegen het huis tov een
paal



Bijkomend is ter hoogte van de scheiding tussen oprit en terras ook dezelfde omheining voorzien
als achteraan de tuin , met een dubbele poort conform materiaal omheiningen
o Het stuk tussen huis en omheining linkerkant wordt op een hoogte van +/- 1,85m
voorzien, gezien poort 1,8m hoog is
o Voor de dubbele poort word er met scharnieren gewerkt zoals op afbeelding tov
standaard langere standaard stalen scharnieren.
o Voor de dubbele poort worden metalen poortpalen voorzien, tov houten , gezien dit bij
deze aluminium palen van de omheining mogelijk is.



Bijkomend is een fietsenstalling op het terras aan de linkerkant voorzien, type “Twist”, zie foto
o Dakgoten zijn inbegrepen bij fietsenstalling.
o Gezien de fietsenstalling op terras met achterzijde quasi tegen omheining komt, is
achterkant fietsenstalling tuinplaten overbodig.
o Linker en rechterkant zijn doorzichtige verticale tuinschermen voorzien zoals op
afbeelding.



Er is reeds een bestaande bekabeling voor elektriciteit. Deze wordt doorgetrokken naar de
fietsenstalling waar in beide achterhoeken twee stopcontacten voorzien worden en een
vertakdoos waaruit er een leiding naar achteraan voorzien wordt, via de uitgraving voor de
betonnen platen van de omheiningen, naar achteraan, pro actief voor elektriciteitsvoorziening
voor een toekomstig tuinhuis daar.
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3. Foto s
a) Palen met profiel bovenop paal

b)

Palen met profiel in paal
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c) Fietsenstalling “Twist”

5
Haacht, 20 oktober 2020

d) Dubbele poort

e) Scharnieren dubbele poort
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4. Pricing.
a) Detail
Terras en paden
Terras ( 60m²)

eh

ehp

subt

btw

tot

Cobo 60/60/2 Ontanrio antracite
Indiscrete plastic gootjes
boordstenen 100x20x6 zwart
Stabilisé
betonnetten
chapenetten
Tegellijm
Tegeldeksel 70x70
afwatering
werk
Subtotaal
Oprit en pad (80m²)
Infiltro zwart poreus 22x11x8
Boordstenen 100x20x6 zwart
Tegeldeksel 70x70
betonnetten
Stabilisé
Pousse ( gebroken steenslag )
Steenpuin
Werk
Subtotaal
Graafwerken
Afgraven , afvoer
Containers
Verplaatsing, levering materiaal
Subtotaal
Omheiningen, poort, fietsenstalling
Linker kant 20,5 hoogte 2m
Materiaal palen, houten platen , betonplaat
Begin, eindpaal
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Beton
Installatie
Subtotaal

Midden 20,5m hoogte 2m
Materiaal palen, houten platen , betonplaat
Begin, eindpaal
Beton
Installatie
Subtotaal

Achterkant 10,6m hoogte 2m
Materiaal palen, houten platen , betonplaat
Beton
Installatie
Subtotaal
Tussen huis en linker omheining (3,84m) hoogte +/-1,82m
Materiaal palen, houten platen , betonplaat
Poortpalen
Dubbele poort
Scharnieren
Grondhendel
Installatie
Subtotaal
Fietsenstalling Type Twist
Fietsenstalling Type Twist
Doorzichtige schermen rechts/links
Bevestigingsmateriaal, klein materiaal
Installatie
Subtotaal
Verplaatsing, levering materiaal

8
Haacht, 20 oktober 2020

b) Samenvatting

Terras
Oprit, paden
Grondwerken, leveringen
verplaatsingen
Omheiningen, poort, fietsenstalling
Totaal
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5. Bestelbon

Hierbij geef ik
Paris Garden de opdracht om het project beschreven in dit
voorstel dd 20 januari 2020 uit voeren conform de besproken werkwijze aangeven in dit
voorstel en condities p. 8-9, samenvatting hieronder.

Terras
Oprit, paden
Grondwerken, leveringen
verplaatsingen
Omheiningen, poort, fietsenstalling
Totaal

Project wordt opgestart bij betaling voorschotfactuur.

Datum

Plaats

Naam

“Gelezen en goedgekeurd “
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