OPDRACHTBEVESTIGING
Samen sterk

Veld Koeltechniek BV

Extreme temperaturen vragen om extra aandacht. Op dit soort momenten dragen Veld koeltechniek als dienstverlener en uw eigen organisatie samen

Den Sliem 3, 7141 JE Groenlo, NL
Postbus 38, 7140 AA Groenlo, NL

verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bewaking van de koel-vries installatie. Alleen door samen te werken kunnen we extreme situaties de baas.

¨

Vernevelingsysteem

T +31 (0)544
476 476
€ 3.899,50
F +31 (0)544 476 477

t.b.v.1 gaskoeler/condensor, geïnstalleerd en werkend opgeleverd (max. 15m leidingwerk)
Aansluitvoorzieningen treffen			

		

Realiseren wateraansluiting en afvoer t.b.v. leegloop vorstbeveiliging en legionella

		

(max. 10m leidingwerk)

¨

Waterontharder (indien waterkwaliteit niet voldoet)			

Optie 1:

		

Geïnstalleerd en werkend opgeleverd

¨

Hydrofoor (opvoerpomp)			

Optie 2:

		

Geïnstalleerd en werkend opgeleverd

¨

1x per jaar controle incl. materiaal en verlengde garantie naar 10 jaar			

Onderhoudscontract

€ 555,00

info@veld.nl
www.veld.nl
IBAN NL91RABO0386148724
€ 1.854,00
BIC RABONL2U
KVK 08037923
€ 3.250,00
BTW NL006451597B01
€ 375,00

Totaal:

Prijzen zijn:
Inclusief:

montage, inregelen, in bedrijfstellen en bijwerken logboek en E-schema.

Exclusief:

BTW, alle zaken die niet in deze aanbieding omschreven zijn.

Geldigheid:

1 maand na datum offerte.

Levertijd:

in overleg

Betaling:

100% na montage gereed. Betaling binnen 30 dagen netto.

Condities:

franco levering, NVKL- en aanvullende leveringsvoorwaarden Veld Koeltechniek B.V.

Ondertekening
Wij vertrouwen erop u hiermee een passende offerte te doen. Indien u akkoord gaat met bovengenoemde werkzaamheden, kunt u deze offerte terugsturen naar uw
vaste contactpersoon bij Veld Koeltechniek.
Datum

:

Bedrijfsnaam

:

Naam (tekenbevoegde medewerker)

:

Handtekening

:

Opmerkingen

Veld Koeltechniek BV.
Den Sliem 3, 7141 JE Groenlo
Postbus 38, 7140 AA Groenlo

T +31 (0)544 476 476
F +31 (0)544 476 477

E info@veld.nl
W www.veld.nl

Iban NL91RABO0386148724
Bic RABONL2U

KvK 08037923
BTW NL006451597B01

Op alle aanbiedingen tot en met overeenkomsten inzake door ons te verrichten en/of diensten zijn van toepassing de
N.V.K.L. voorwaarden, gedeponeerd bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, welke gelden
op de dag van de aanbieding. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

