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      Montageservice voor: Trap (Sogem) 08/04/2019

In blokletters Klant (adres van plaatsing)                 svp alle gegevens invullen Winkel

Postcode/plaats Datum

Telefoonnr(s) Klantorder

Naam  H / V BM-nummer

Straat Persoon

betaalt. Het bedrag voor de werkzaamheden wordt voor aanvang van de werkzaamheden uitsluitend door klant en vakman in 
overleg bepaald (iedere opdracht bedraagt minimaal 99 Euro, dus verzamel meerdere klussen).

Standaard diensten    (prijzen exclusief materiaal en inclusief reiskosten en BTW) Per 21%BTW 6%BTW

Emailadres  

Klant geeft aan Uw Rechterhand opdracht onderstaande diensten te verrichten, welke klant bij oplevering contant/direct aan vakman

Sogem/Type: met 2 staanders (staal) Trede 55,00 € 48,18 €

Sogem/Type: maatwerk Trede 40,00 € 35,04 €

Sogem/Type: met 1 staander (staal) Trede 45,00 € 39,42 €

Sogem/Type: met 2 staanders (hout) Trede 40,00 € 35,04 €

Sogem/Algemeen: tegentreden (gesloten) Trap 80,00 € 70,08 €

Sogem/Algemeen: leuning op trap met 1 staander Deel 22,50 € 19,71 €

Sogem/Algemeen: draai/kwartslag Draai 90,00 € 78,84 €

Sogem/Algemeen: bloktrede/Platvorm plaatsen / op maat maken Trap 60,00 € 52,56 €

Sogem/Algemeen: verlichting (Volcano) Trap 150,00 € 131,40 €

Extra diensten             (prijzen exclusief materiaal en inclusief reiskosten en BTW)    

Sogem/Algemeen: leuning op trap met 2 staanders Deel 15,00 € 13,14 €

Sogem/Algemeen: balustrade M 40,00 € 35,04 €

Sogem/Algemeen: trapgat afwerken Trap 120,00 € 105,12 €

Zoldertrap (inschuifbaar) plaatsen Trap 149,00 € 130,53 €

Sogem/Algemeen: olieën (voor de montage, niet bij Volcano) Trap 195,00 € 170,83 €

Sogem/Algemeen: trapgat opening maken / veranderen Offerte   

Verwijderen oude materialen (tot de voordeur of tuingrens) Offerte   

Oude materialen afvoeren (exclusief stortingskosten) Offerte   

Zoldertrap (inschuifbaar) trapgat opening maken / veranderen Offerte   

Zoldertrap (inschuifbaar) trapgat afwerken Trap 120,00 € 105,12 €

    

Wenst u advies, opmeten en een offerte voor de plaatsingskosten? Ja / Nee

Veranderen van standaard trappen Offerte   

Zorgen voor voldoende draagkracht Offerte   

 

12% renovatiekorting op uw aankopen bij GAMMA en op onze werkzaamheden!
Hiertoe verklaart u dat deze producten bestemd zijn voor bovenstaand adres en deze woning ouder is dan 10 jaar. Hiertoe haalt

en betaalt u aan GAMMA bij wijze van voorschot namens Uw Rechterhand de benodigde producten. Dit met de intentie deze door
een vakman van Uw Rechterhand te laten plaatsen. Bij plaatsing rekent Uw Rechterhand bovenstaande prijzen met 6% BTW.

Voor deze dienst betaalt u onze vakman 50 Euro en u ontvangt van hem een kortingsbon die u recht geeft op 50 Euro korting op de
goederen die u voor deze opdracht  in uw GAMMA-winkel bestelt en door Uw Rechterhand laat plaatsen. Uw voordelen: voorkom het

 bestellen van verkeerde producten en u weet vooraf een vaste prijs voor de extra diensten. PS: indien vakman niet kan plaatsen
 wegens oorzaken die middels een voorafgaande opmeting hadden kunnen voorkomen, bedragen de vaste kosten minimaal 60,00 Euro.

Tips:+zorg dat u alle benodigde materialen voor de montage in huis heeft.

mailen naar info@uwrechterhand.be of faxen naar 00.31.788.706.853.                                                                                                          

          Klant verklaard zich akkoord met bovenstaande en een kopie van dit formulier te hebben ontvangen.

Handtekening klant                                                                                  Datum:

Klant: Uw Rechterhand belt na ontvangst van dit formulier binnen 3 werkdagen voor het maken van een afspraak. 
Gamma: Dit formulier plus het kassaticket en ingeval van 6% BTW de verkoopfactuur op naam Uw Rechterhand (klantnummer 17500)

U verklaart de producten tot definitieve plaatsing door Uw Rechterhand in bruikleen te ontvangen en als goed huisvader te bewaren.
U ontvangt over de producten het BTW-voordeel, zijnde 12,397% min 15 € administratiekosten, via Uw Rechterhand retour, dit 

uitsluitend 1) over de producten die volgens een door u getekende standaard Werkbon/Factuur van Uw Rechterhand daadwerkelijk 
zijn geplaatst, 2) over die producten (vraag uw vakman) die voor de 6%BTW-regeling in aanmerking komen en 3) 

vraag in uw GAMMA winkel een factuur op naam van Uw Rechterhand
Betaling van uw BTW-voordeel is binnen 3 maanden na ontvangst van deze GAMMA-factuur en na volledige betaling van de montage.


