
 

VVE admiraalstaete
Hilversum
wilma.mulder@vvemetea.nl

Datum: 15-06-2018
Nummer: 180967

 
Geachte bewoner van de Willem Barentszweg,

Hierbij doen wij u een offerte toekomen voor het aanleggen van een Burgerhout Miniflex 60mm 
flexibele kunststof rookgasafvoer systeem door het bestaande aluminium rookgasafvoersysteem 
80mm.

De werkzaamheden bestaan uit:   
- Het inspecteren van het bestaand systeem voor aanvang werkzaamheden op bochten of andere 
onvoorziene problemen. Indien er problemen zijn zal dit worden aangegeven in een inspectie 
rapport en worden gezocht naar andere oplossing.
- Het verwijderen bestaande uitmonding op prefab schoorsteen
- Het maken van een inspectie luik boven ketel waar de bestaande rookgasafvoer en luchttoevoer 
het kanaal in gaan. Eventuele bochten worden dan verwijderd om het trekken van het Miniflex 
mogelijk te maken
- Het verwijderen van parkers, popnagels en/of ander schroeven in de 80mm alumium 
rookgaspijpen, zodat de nieuwe flexibele pijp hierdoor getrokken kan worden.  
- Het aanbrengen van het nieuwe flexibele rookgasafvoer systeem compleet opgeleverd met 
aansluiting op de prefab schoorsteen en starre aansluiting naar de cv-ketel
- Het luchttoevoer systeem zal worden gecontroleerd en in takt worden gehouden
- Het inspectie luik zal worden dichtgemaakt met Promatect brandwerend plaatmateriaal en 
brandmanchetten om nieuwe rookgasafvoer en luchttoevoer leidingen.
- Het aansluiten van de nieuwe of bestaande cv-ketel op de luchttoevoer en rookgasafvoer met 
Burgerhout 80mm pp wit.

Voorwaarden:
- Alle werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens de NPR 3378:2016 Praktijkrichtlijn 
Gasinstallaties.
- Brandwerende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens de NEN 6069+A1:2016 
beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouw producten' gepubliceerd
- Warmland zorgt voor een schaftkeet met eigen toilet
- Warmland geeft 2 jaar garantie op alle materialen en installatie werkzaamheden
- Betaling 50% voorafgaand aan de werkzaamheden, 50% binnen 8 dagen na oplevering
- Prijzen zijn geldig bij vervanging van minimaal 2 kanalen per strang
- Warmland zorgt voor een planning waarin de afvoeren van 4 woonlagen onder elkaar op dezelfde 
dag worden aangelegd. Eventueel kan op dezelfde dag een nieuwe cv-ketel geplaatst worden.
- De werkzaamheden kunnen ongeveer binnen 4 weken na aanvang worden afgerond
- Deze offerte is op basis van plaatsing van een nieuwe cv-ketel. Niet alle ketels zien geschikt voor dit 
systeem.
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Prijzen per etage:
De prijs per etage is afhankelijk van het aantal meter Miniflex 60mm. In de kosten specificatie gaan 
we uit van 12 meter. Dat betekent de volgende prijzen voor de andere etages.
2e etage, 9 meter: € 1104,-
3e etage, 6 meter: € 1014,-
4e etage, 3 meter: €  924,-

OK-CV:
Warmland is OK CV gecertificeerd, dit is het label voor veilig en zuinig stoken. Alleen bedrijven die 
voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten mogen onder dit label cv-
installaties aanleggen.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie, bel ons gerust als u nog vragen heeft

Met vriendelijke groet,

Warmland.nl
Rick ter Bruggen
085-4016363
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Specificatie kosten
 

Ex BTW BTW Totaal
 
12,00 BUH PP flex.buis 60 rol=10m Miniflex 400470347 241,92€ 50,80 292,72€ 21
1,00 BUH PP rg-verloopstuk 80-60 verkleinend L=125

400470223
24,79€ 5,21 30,00€ 21

1,00 BUH kopp.set 90°+verl.bocht 60 400470336 52,39€ 11,00 63,39€ 21
1,00 BUH renovatieset Skyline 60 400470322 57,62€ 12,10 69,72€ 21
1,00 BUH set koppelstukken 60mm spie-flex/flex-mof

400470331
37,92€ 7,96 45,88€ 21

2,00 Brandmanchet 125,00€ 26,25 151,25€ 21
1,00 Promatect brandwerende plaat 50 x 50 47,50€ 9,98 57,48€ 21
1,00 Arbeidsloon 400,00€ 84,00 484,00€ 21

_____________
Totaal Aaanleggen nieuwe rookgaskanalen 987,14€ 207,30€ 1.194,44€

============

 

Waarom Warmland 

De beste kwaliteit Remeha ketels
Laagste prijs garantie
Goedkoopste service deals van Nederland
OK-CV gecertificeerd 
Alleen eigen, zelf opgeleide monteurs
Beoordeeld met een 9,2 op onafhankelijke websites klantenvertellen.nl en Werkspot

Op de installatie door Warmland gelden de installatievoorwaarden van de Uneto-VNI. Warmland is 
tevens aangesloten bij KvINL en gecertificeerd door OK-CV
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