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Opmerkingen van Thomas van Hulst

Hierbij ontvangt u onze offerte voor akoestische oplossingen. Mocht u hierover vragen hebben neem dan gerust contact

met me op.

#wijzijnakoestiek
EASY Noise Control is gespecialiseerd in geluidsisolatie en akoestiek. Wij zijn marktleider in ruimte-akoestiek waarbij we

oplossingen adviseren, leveren en monteren.

Bij onze oplossingen gaan we voor 100% tevredenheid. Bent u om welke reden dan ook niet tevreden? Laat het weten en

we lossen het op.

Met een team van 20 enthousiaste collega's staan we voor u klaar.

Ons montageteam alvast in actie zien? Bekijk hier een film van onze eigen monteurs op Youtube.

Specificaties
- Levertijd: In overleg

- Betalingstermijn: 70% vooruitbetaling en 30% na oplevering

Uitgangspunten montage
- Werktijden: van 7:00 t/m 15:30 uur

- Wij gaan er van uit dat het werk in 1 fase uitgevoerd kan worden (zonder onderbrekingen)

- Afval - en verpakkingsmateriaal wordt door ons meegenomen / gestort in een door opdrachtgever kosteloos beschikbaar

gestelde container

- Tijdens montage dienen wij te beschikken over een schone, vrije, gladde en zoveel als mogelijk onbewoonde werkvloer.

Verder moet er elektriciteit zijn (230 / 380V) en een droge, tijdelijke opslagplaats voor materialen in de directe nabijheid

van de montageplaats

- Wij boren zoveel mogelijk zonder stof en ruimen achteraf zoveel mogelijk alles op. Vloeren en objecten worden echter

niet door ons afgedekt tijdens de montage.

- Onze monteur beperken de hinder tot een minimum, maar enige (geluids)overlast is niet geheel uit te sluiten.

Prijzen
Onderstaande prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Kynologenclub Delft e.o.

Tanthofdreef 10

2623 EX Delft

F.D. Vos

fdvos@casema.nl

0624621492

https://youtu.be/0pFvQIe8X9Q


Producten en diensten

Item en beschrijving SKU Hoeveelheid
Prijs per

eenheid
Totaal

EASY plafondeiland 120 x

120 cm (PL-120-120-9010)
- voorzien van aluminium frame, 
dikte 35mm 
- kleur frame wit (RAL9010) 
- kleur paneel wit 
- incl. rigide hanger

PL-120-120-

9010-WF

35 €119,00 €3.956,75

na €208,25

korting

EASY plafondeiland 120 x

100 cm (PL-120-100-9010)
- voorzien van aluminium frame, 
dikte 35mm 
- kleur frame wit (RAL9010) 
- kleur paneel wit 
- incl. rigide hanger

PL-120-120-

9010-WF

15 €119,00 €1.695,75

na €89,25

korting

EASYphoto Akoestisch

Wandpaneel (EP-ANO)
- Afmeting (bxh): 300cm x 200cm 
- Frame: geanodiseerd aluminium 
- Dikte frame 50 mm 
- Incl. 45mm EASYpol 
polyesterwol 
- Incl. schaduwdoek 
- Met print naar keuze

EP-ANO 1 €920,00 €874,00

na €46,00

korting

Montagewerkzaamheden

(MO)
Inclusief voorrijkosten, hoogwerker 
en projectbegeleiding 
We gaan uit van een vrije vloer 
tijdens montage

MO 1 €1.323,50 €1.323,50

Subtotalen

Eenmalig subtotaal €7.850,00

na €343,50 korting

Overige kosten

21% BTW €1.648,50



Totaal €9.498,50

Aankoopvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Andersluidende

voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Producten blijven eigendom van EASY Noise Control B.V. zolang facturen niet

betaald

zijn.

Bij opdracht verzekeren wij onze debiteuren bij kredietverzekeraar Atradius. Aan de hand van het verstrekte advies zijn wij mogelijk

genoodzaakt om betalingscondities te wijzigen.

EASY Noise Control B.V.
KvK-nummer: 56239092

BTW-nummer: NL852035615B01

Bankrekening (ING): NL93INGB0004430858 

Handtekening Datum

Naam in blokletters

Vragen? Neem contact met me op

Thomas van Hulst

Akoestisch Specialist

thomas@easy-noisecontrol.nl

EASY Noise Control B.V.

Gessel 62

3454MZ De Meern

Nederland

https://www.easy-noisecontrol.nl/algemene-voorwaarden-zakelijke-klanten/

