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KsaKri BV
Tichelrij 15
2800 Mechelen
België
BTW: BE 0691 667 309
0471 17 82 58
xavier@afgekeurd.be
https://www.afgekeurd.be

Klant Klant
België

Xavier Schuermans
info@afgekeurd.be

Offerte 2020 / 406: OFFERTE
Offerte voor: Klant Klant
Uitvoeringsadres:
Beschrijving van de werken:
De werken worden uitgevoerd volgens de meegeleverde detail in bijlage.
Bedankt voor het vertrouwen
KsaKri BV
Xavier Schuermans
info@afgekeurd.be
+32 471 17 82 58.
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Nummer
2020 / 406

Datum
23/12/2020

Beschrijving

Aantal

Stukprijs

Btw

Totaal

1

€ 387,60

21%

€ 387,60

OPBOUW VERDEELKAST FIX-O-RAIL 1 RIJ 14 MOD. VOLLE
DEUR (REF: 610169)

0

€ 0,00

6%

€ 0,00

RESI9 AUTOMAAT 2P 16A 3KA KURVE C

0

€ 0,00

6%

€ 0,00

WERKUREN

0

€ 0,00

6%

€ 0,00

1

€ 0,00

0%

€ 0,00

1

€ 0,00

21%

€ 0,00

SOKKEL STOPCONTACT 2P+A+V 21MM MET
STEEKKLEMMEN

1

€ 0,00

6%

€ 0,00

WERKUREN

1

€ 0,00

21%

€ 0,00

Opmaak plannen en legende
Opmaak elektrische schema's woning tot 360m² - Max 40
kringen
•
•
•
•
•
•

Opmaken ééndraadschema
Opmaken situatieschema
Uitvoeren isolatiemering
Uitvoeren continuiteitsmetingen op
stopcontacten met aarding
Oplijsten eventuele pijnpunten
Max 40 kringen

U ontvangt de plannen digitaal

Vervangen van verdeelbord

Opzoeken van verlies
Opzoeken verlies
•
•

Het verlies wordt opgezocht in regie per man en
per uur
Eventueel matteriaal wordt aangerekend volgens
het eenheids tarief

Indien we merken dat het verlies nauwelijks vindbaar is
overleggen we steeds vooraf met de klant.

Diversen
KEURING
•
•
•

Keuring wordt onafhankelijk uitgevoerd door ATK
bonheiden
Er is steeds een technieker van afgekeurd.be
aanwezig bij de keuring
Opgemaakte schema's door afgekeurd.be worden
in 3 voud voorzien

Herplaatsen stopcontacten

Totaal excl. btw

€ 387,60

Btw 21%

€ 81,40

Btw 6%

€ 0,00
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Btw 0%
Totaal incl. btw

Totaal te betalen

€ 0,00
€ 469,00

€ 469,00

Beide partijen verklaren zich akkoord met de inhoud van de offerte en de algemene voorwaarden.

KsaKri BV
Xavier Schuermans

Klant Klant
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KsaKri BV
Tichelrij 15
2800 Mechelen
België
BTW: BE 0691 667 309
0471 17 82 58
xavier@afgekeurd.be
https://www.afgekeurd.be

Klant Klant
België

6% BTW ATTEST
Ondergetekenden Dhr en/of Mevr: Klant Klant
Handelend als eigenaar verklaart dat de onroerende werkzaamheden omschreven in bijgaande offerte met met
nr: 2020 / 406 verzonden op 23/12/2020 worden uitgevoerd aan de woning gelegen te: België
Deze werken zijn onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6% aangezien het onroerende handelingen
betreffen aan een onroerend goed dat ten minste 10 jaar in gebruik is genomen.
Het onroerend goed wordt na de werken uitsluitend als privé woning aangewend.
De opdrachtgever ontslaat KsaKri BV van iedere verantwoordelijkheid omtrent het toe te passen tarief inzake de
BTW-wetgeving en neemt vanaf heden alle gevolgen van een verkeerde toepassing die het gevolg van dit attest
zijn, onherroepelijk voor zijn rekening.
Gedaan te op 23/12/2020

Handtekening,
KLANT KLANT
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Algemene Verkoop/offerte voorwaarden:

•

Bij werken in regie wordt er 75 euro per uur per man aangerekend (excl btw en materiaal) (*)

o

Bij werken in particuliere toepassingen wordt een regietarief van 57 euro per uur per man aangenomen ipv 75
euro per uur per man

•

Engineering on-field wordt er 85 euro per uur per man aangerekend ( excl btw en materiaal) (*)

•
•
•

Bij meer-/regie werken worden verplaatsingskosten verrekend aan 0.8 euro /km met een minimum van 67.5 (excl btw).

•
•

Bij het annuleren van de opdracht blijft het voorschot verschuldigd.

Eventueel bijgevoegde foto’s maken deel uit van deze offerte
Bij akkoord vragen wij een voorschot van 30 % van het totaal bedrag excl BTW, 50% vordering werken, saldo bij einde
werken.
De voorgelegde offerte is 14 dagen geldig van de opmaak datum

•

De contractuele verhoudingen tussen partijen zullen exclusief beheerst worden door onderstaande algemene
verkoopsvoorwaarden, onder uitsluiting van alle andere.

•

Elke klacht in verband met de geleverde prestaties, diensten of materialen dient schriftelijk en per aangetekende
zending te geschieden binnen de 14 dagen na ontvangen van de factuur. Klachten welke buiten deze termijn geschieden
zullen niet meer worden aangenomen.

•

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in de overeenkomst zijn de opgegeven leveringstermijnen zonder
enige verbintenis en slechts tot aanduiding gegeven. Gebeurlijke vertragingen kunnen alsdan geen aanleiding geven tot
strafbedingen, vergoeding, ontbinding of verbreking van de bestelling of overeenkomst. In geval van staking, zelfs
gedeeltelijke, lock-out, vorst, brand, ongunstig weer, opstand, oorlog, schorsing van de verkeersdiensten, schorsing van
leveringen of elk geval van heirkracht waardoor de verkoper-aannemer in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht te
vervullen, zal de leveringstermijn in ieder geval automatisch verlengd worden met het aantal verloren dagen en met de tot
herneming der werken vereiste tijd, zonder dat hieruit enig recht ontstaat voor de wederpartij. Behoudens uitdrukkelijk
andersluidend beding zal de koper in geval van gedeeltelijke levering gehouden zijn deze gedeeltelijke levering te betalen
zonder dat hij mag wachten tot de levering volledig is geschied.

•

De koopwaren en materialen worden aangekocht en aangenomen ten huize van de verkoper en reizen op uitsluitend
risico van de wederpartij.

•

Eigendomsvoorbehoud: De verkoper behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat de opdrachtgever
volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

•

In geval van overmacht zal de verkoper-aannemer in alle geval van zijn verantwoordelijkheid ontslagen zijn: hij
kan de bestelling annuleren of de leveringsdata verleggen zolang de overmacht duurt. Als overmacht dient
o.m. beschouwd: oorlog, brand, overstroming, staking, gedeeltelijke of volledige werkloosheid van de fabriek, ziekte, iedere
tussenkomst van de overheid op economisch, financieel, douane- of monetair gebied. Deze opsomming is geenszins
limitatief.

•

In geval van faillissement van de wederpartij, of zo deze niet langer de nodige financiële waarborgen kan
verstrekken, zal de verkoperaannemer enkel tot leveringen of prestatie kunnen gehouden zijn tegen contante betaling.

•

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.
Het bestaan van enige betwisting ontheft de wederpartij niet van de verplichting de facturen te betalen binnen de
overeengekomen termijnen. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd
zijn. Het bestaan van wissels of betalingsmodaliteiten doet hieraan geen afbreuk.

•

Elk bedrag dat verschuldigd blijft op de vastgestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling
vermeerderd worden met eenverwijlintrest van 12% per jaar en maandelijks te verrekenen. Bovendien zal onverminderd het
vorenstaande elk bedrag dat op de overeengekomen vervaldag geheel of gedeeltelijk verschuldigd blijft van rechtswege en
zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 euro.
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