BEM1603023

gemeente Steenbergen

OFFERTE

Datum :
Offertenummer :
Betreft :
Verkoper:

25-5-2016
HW1540
offerte woonunit K2

Geachte mevrouw

,

In aansluiting op uw aanvraag, doen wij u een prijsopgave toekomen voor het huren van een
woonunit.

BESCHRIJVING WOONUNIT
Aantal:
1

Omschrijving:
woonunit

Afmetingen:
03.50 x 09.30 m.

Type:
K2

INDELING






Entree
Woonkamer ca. 19m² met keuken
Slaapkamer ca. 8.5m²
Sanitairruimte met toilet, douche en wastafel
Zie schets in bijlage (kleine wijzigingen voorgehouden en het is
mogelijk dat de unit in spiegelbeeld geleverd wordt).

INVENTARIS
In deze luxe wooncabine hebben we de volgende accessoires aangebracht en/of voorbereid. De
woonruimtes zijn allen 2,45 m. hoog. Voorzien van behang op de wanden en plafond. Gordijnen voor
de deur twee kanten op te schuiven i.v.m. keuze van inrichten. Boven de buitendeuren is een
buitenlamp aangebracht. De wooncabine heeft een centraal riool met een aansluiting aan de kop zijde
achter, een aansluiting voor elektriciteit aan de kopzijde, en een aansluiting voor water aan de zijkant
ter hoogte van de keuken.

Behoort bij beschikking

Woonkamer;









Ramen en deur zijn voorzien van gordijnen
Schilderij ophangsysteem
Linoleum vloerbedekking
Aansluiting TV
Aansluiting telefoon
Lampen, wandcontact aansluitingen
verwarming
Draaikantelraam en ventilatieroosters

d.d.

24-06-2016

nr.(s)

ZK16002512

Juridisch beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen
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Keuken;











Aanrecht met elektrische kookplaat
Afzuigkap
80 liter boiler
Kasten en laden onder en boven aanrecht
Rookmelder
Onder aanrecht plaats voorbereid voor een koelkast/vaatwasser
Verlichting boven aanrecht
Ophangmogelijkheid voor hand/theedoeken
Wandcontact aansluitingen
Linoleum vloerbedekking













Douchebak met omranding en helderzicht douchewanden
Toilet
Afzuiging
Kantelraam
Verwarming
Verlichting
Ophang mogelijkheid handdoek
Closetrolhouder
Wastafel, planchet, spiegel en verlichting
Voorbereid voor wasmachine en wasdroger
Linoleum vloerbedekking









Linoleum vloerbedekking
Draaikantelraam en ventilatie rooster
Schilderij ophangsysteem
Verlichting en wandcontact aansluitingen
Kleding haken
Gordijnen
Verwarming

Douche;

Slaapkamer

Huurprijs per week:
Transport aan en afvoer Welberg, totaal
[uitgaande van een standaard locatie, incl. plaatsen]*
*een standaard locatie is locatie die goed bereikbaar is voor een vrachtauto met laadkraan.
Eventuele kosten van een telekraan zijn niet inbegrepen.
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IMPRESSIE

BIJKOMENDE KOSTEN
Borg
De borgsom bedraagt

(geen BTW)

Verzekering (optioneel)
U kunt de woonunit verzekeren bij uw eigen verzekeraar. U kunt de woonunit ook bij ons
verzekeren.
Verzekering: Uitgebreide gevaren
Hier vallen de volgende schade’s onder:
- Brandschade
- Stormschade
- Inbraakschade
Exclusief inboedel
Eigen risico per gebeurtenis is
Premie per week:

2% van de huursom
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ALGEMEEN
Alle genoemde prijzen zijn exclusief:
- 21%BTW
- aanvragen vergunningen
- aansluiting nutsvoorzieningen
- grond en fundatie werkzaamheden
- eventuele kosten van rij platen en/of telescoopkraan
- en uitgaande van een goed bereikbare locatie voor
een vrachtauto met laadkraan
Geldigheid aanbieding: 30 dagen op basis van beschikbaarheid.
Levertijd: in overleg.

OVER KLEIN UNITS
Klein Units is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop en verhuur van tijdelijke en semipermanente huisvesting en opslagmogelijkheden.
Voor elke branche hebben wij een passende professionele oplossing. Onze units kunnen worden
ingezet als leslokaal, kinderdagverblijf, winkel-, opslag-, sanitair-, kleed-, kantoorruimte of als tijdelijke
woning. Maar er zijn natuurlijk nog tal van mogelijkheden. Is er voor u geen standaard oplossing, dan
kan ons eigen team zorgen voor de benodigde aanpassingen en desgewenst maken wij een
accommodatie geheel op maat.
Woonunits
Klein Units is de woonunit specialist van Nederland. Wij hebben ruim 60 woonunits in de verhuur door
geheel Nederland. Er zijn 10 verschillende modellen waardoor er altijd een type is wat bij uw
gezinssamenstelling past.
Wilt u de aangeboden woonunit(s) in deze offerte liever eerst bekijken dan bent u van harte welkom
op ons UNIT PARK. Hier kunt u eens rustig door de woonunits wandelen en kunnen wij u adviseren
over de mogelijkheden.

Wij hopen u een passende aanbieding gedaan te hebben en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Klein Units B.V.
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