
Interkeramiek Midden Nederland B.V.

Rumpsterweg 8b    3981 AK Bunnik

De Bolder 79      9206 AP Drachten

T: 030 - 65 62 148��

info@interkeramiek.nl�

www.interkeramiek.nl

IBAN: NL03 INGB 0657.8110.92

G-Rekening: NL39 INGB 0996 0759.25�

BIC: INGBNL2A

BTW nr.: 1/�8041.83.703.B.01 

KvK te Utrecht nr.:30132494
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Project De Lichtpen:

100896

Geachte heer & mevrouw Ozcan,

Gefeliciteerd, u heeft de eerste ruimte(n) in uw huis naar uw smaak en ideeën ingericht!

De tegels die u heeft uitgezocht en de manier van verwerken staan in deze offerte. Wij kunnen uw wensen tegen 

een meerprijs van € 0,00 uitvoeren. Uw badkamer is dan onder volledige garantie gebruiksklaar als u de sleutel 

van uw nieuwe woning ontvangt.

Op de volgende pagina’s vindt u een specificatie van de kosten. Wij verzoeken u de specificatie nogmaals te 

controleren zodat het tegelwerk geheel volgens uw wensen wordt uitgevoerd. Heeft u vragen of zijn er 

onduidelijkheden neem dan gerust, bij voorkeur via mail, contact op met uw adviseur. De gegevens staan 

onderaan deze pagina. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar op telefoonnummer 030- 656 21 48.

Wij vernemen graag binnen twee weken uw reactie op deze offerte zodat wij eventuele wijzigingen kunnen 

bespreken en tijdig uw ideeën kunnen realiseren. Als de offerte akkoord is en u deze in opdracht wilt geven 

vragen wij u:

Dit voorblad te ondertekenen;

Elke volgende pagina te paraferen;

Het document te scannen en te mailen naar uw adviseur

(het mailadres staat onderaan deze pagina).

Daarna handelt Interkeramiek uw opdracht verder af met uw aannemer en begeleiden wij de gehele uitvoering 

van het tegelwerk tot en met de oplevering voor u.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passend voorstel te doen.

3 februari 2022

De heer S. Ozcan & mevrouw S. Ozcan

Binckesstraat 42

3814 TW  AMERSFOORT

Datum :

Bouwnummer 058:

Met vriendelijke groet,

Ton van der Hoek

t.vanderhoek@interkeramiek.nl
Interkeramiek

E-mailadres

Handtekening koper:

Datum:

Plaats Amersfoort:

Referentienummer :

Telefoonnummer :

:

06-3814 8469

sevket.ozcan@hotmail.com

i.bleumink
Tekstvak

i.bleumink
Tekstvak

i.bleumink
Tekstvak



Op al onze transacties zijn van toepassing onze voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd  bij de kamer van koop-

handel te Utrecht nr.30132494. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op uw verzoek aan u worden verstrekt.

Omschrijving Aantal Prijs per eenheid Totaal
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3 februari 2022Datum :

Bouwnummer 058:

Toilet (tot plafond)

WAND

WAAG6000 glans wit 19.7x24.7 m28,82Tekst257:16503110

Wandtegels liggend verwerken en wit voegen

Hoekprofiel PRO80BW/300 PVC rondec wit stuk    1,00Tekst257:57403125

VLOER

SU night 20x20 m²      4,31Tekst257:24505220

Vloertegels recht verwerken en grijs voegen

Subtotaal

Badkamer 1 (standaard hoogte tot plafond)

WAND

WAAG6000 glans wit 19.7x24.7 m239,13Tekst257:16503110

Wandtegels liggend verwerken en wit voegen

Hoekprofiel PRO80BW/300 PVC rondec wit stuk    2,00Tekst257:57403125

VLOER

SU night 20x20 m²      9,11Tekst257:24505220

Vloertegels recht verwerken en grijs voegen

Douchehoek 1 tegel verdiept stuk    1,00

Subtotaal

Totaal incl. BTW 0,00€

(21% BTW over € 0,00 = € 0,00)
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Aandachtspunten:

Tegels worden geproduceerd met diverse grondstoffen en het bakproces luistert zeer nauwkeurig. Hierdoor kan 

tintverschil tussen de verschillende producties ontstaan. De getoonde tegel in de showroom kan een andere tint, 

nuancering of tekening hebben dan de uiteindelijk geleverde tegels.

De uiteindelijke kleur van de voeg wordt mede bepaald door de droogsnelheid na het verwerken van de voeg 

en is afhankelijk van het type tegel. De voeg kan hierdoor lichter of donkerder uitvallen dan in de showroom 

wordt getoond.

De kitvoegen, in de inwendige hoeken, worden in de kleur van de gekozen voegen verwerkt.

Tegels zijn aan de zijkant niet geglazuurd en daardoor anders van kleur. Voor een nette hoekafwerking dienen 

hoekprofielen toegepast te worden.

Wand- en vloertegelwerk wordt standaard niet strokend verwerkt. Op deze manier zal het wand- en 

vloertegelwerk onafhankelijk van elkaar de meest optimale verdeling krijgen, rekening houdend met de indeling 

van de ruimte.

De verdeling van het wand- en vloertegelwerk zal op inzicht van de tegelzetter gemaakt worden.

Om een goed afschot te kunnen maken dienen rondom de doucheput of draingoot de vloertegels te worden 

door-, en/ of aangesneden.

Gekalibreerde tegels hebben gezaagde, haakse zijkanten. In combinatie met een iets terug liggende voeg, kan 

bij strijklicht schaduwwerking ontstaan.

Houtlooktegels worden in een wildverband verwerkt, met een maximale verspringing van 1/3 van de tegel.

Glasmozaïek heeft geen glad oppervlak. De kleine putjes in het glas worden zichtbaar wanneer het mozaïek 

gevoegd is.

Natuursteen wordt niet geproduceerd maar is ontstaan. Elke levering zal anders zijn met betrekking tot de 

kleur, de vorm (bij mozaïek) en de nuancering.   Natuursteen dient na de oplevering door uzelf geïmpregneerd te 

worden om een mooie uitstraling te behouden en de waterdichtheid te garanderen. Indien nodig dient dit vaker 

herhaald te worden.

Horizontale, betegelde oppervlakken in de douchehoek (zoals een nis in de wand of een voorzetwand met 

plateau), zijn gevoelig voor lekkage.

Holklinkende tegels kunnen voorkomen. Dit wordt vaak veroorzaakt door de vele leidingen in de ondervloer of 

door een luchtbel. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de tegelvloer.

Gebruik van verschillende soorten bouwmaterialen vereisen bij aansluiting in één vlak soms een dilatatievoeg. 

Deze moet worden doorgevoerd in het tegelwerk om scheurvorming te voorkomen. Een dilatatievoeg is een 

flexibele voeg waar vandaan de tegelverdeling wordt verdeeld.

Eventueel overgebleven materiaal wordt niet gecrediteerd.

Indien tussen de datum van akkoord op de offerte en het tijdstip van uitvoering bepaalde materialen uit 

productie zijn genomen, zal zo spoedig mogelijk een alternatief worden aangeboden hetgeen tot een andere 

offerte kan leiden.

De op tekening aangegeven maatvoering kan in de praktijk afwijken.
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