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Voorwoord 

 

Eindelijk is het zover! De eerste stap is gezet: Wijk voor Wijk heeft een nieuwe locatie gevonden. Een 

lang gekoesterde wens én noodzaak voor de verdere ontwikkeling van ons leerwerkbedrijf.   

De volgende stap is het geschikt maken van de ruimte om ons leerwerkbedrijf te huisvesten. Om dit 

te realiseren zoeken wij Mede Mogelijk Makers. 

In dit document leest u wie we zijn, wat we doen, wat we willen realiseren op onze nieuwe locatie en 

hoe u een bijdrage kunt leveren.  
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Over Wijk voor Wijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijk voor Wijk is een kleinschalig en professioneel leerwerkbedrijf en bestaat sinds 2007. De primaire 

doelstelling van Wijk voor Wijk is het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 

mensen uit kwetsbare groepen. Zij doet dit door werkplekken met begeleiding te bieden. 

Medewerkers kunnen aan de slag vanuit diverse trajecten, zoals dagbesteding, participatie, 

taalwerkstage, praktijkstage of vrijwilligerswerk. In het leerwerkbedrijf werken medewerkers en 

beroepskrachten samen in het Team Wijk voor Wijk.  

De werkzaamheden die door het Team Wijk voor Wijk worden uitgevoerd bestaan uit 

werkzaamheden in de wijk, zoals het opruimen van zwerfafval, en werkzaamheden voor bewoners, 

zoals tuinonderhoud, schilderen en eenvoudige klussen in en om het huis.  

De werkzaamheden zijn een middel om tot ontwikkeling te komen en een zinvolle bijdrage te 

leveren. Daarnaast komen ze ten goede aan de leefbaarheid in de wijk en aan bewoners met 

beperkte middelen en netwerk. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Bij Wijk voor Wijk werken 15 tot 20 medewerkers en 2 beroepskrachten. Het bestuur heeft 3 leden 

en is onbezoldigd. 

 

 

 

 

 

 

Missie 

Wij zijn Wijk voor Wijk, een leerwerkbedrijf in de wijk Crabbehof in Dordrecht. We begeleiden 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het maken van de nodige stappen door het 

optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden. Mocht de afstand te groot zijn, dan bieden 

we een zinvolle en passende dagbesteding.  

Onze opzet is kleinschalig en laagdrempelig. We verrichten onze werkzaamheden voor en met 

bewoners van Crabbehof en Wielwijk en lokale organisaties. Zo houden we samen de wijk 

schoon, heel en veilig. Wijk voor Wijk draagt daarmee bij aan de groei naar een 

participatiesamenleving. 

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
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Nieuwe locatie, nieuwe kansen! 
 

Dankzij ons netwerk hebben we een mooie plek gevonden aan De Savornin Lohmanweg: op een 

centrale plek in de wijk, goed zichtbaar voor bewoners en dicht bij onze samenwerkingspartners.  

Hier hebben we de ruimte om te groeien: verder professionaliseren, nieuwe activiteiten ontwikkelen 

en meer leerwerkplekken realiseren. We bouwen hier, letterlijk en figuurlijk, aan een 

toekomstbestendig en financieel zelfredzaam Wijk voor Wijk! 

 

De locatie is nu nog een lege ruimte. Om ons leerwerkbedrijf te huisvesten, gaan we bouwen. We 

hebben gebrainstormd, adviezen gevraagd, een plan gemaakt en een materialenlijst opgesteld.  

Daarmee staan we aan het begin van onze volgende zoektocht: naar middelen, materialen en 

mankracht. Kortom, Wijk voor Wijk zoekt Mede Mogelijk Makers! 

  

 

  

 

 

Mirjam, voorzitter van bestuur: 

‘Bouwt u als Mede Mogelijk Maker 

mee aan Wijk voor Wijk?’ 

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
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Mede Mogelijk Maken 
 

Waarom Mede Mogelijk Maken 

 

Door Mede Mogelijk Maker te worden draagt u niet alleen bij aan onze nieuwe locatie, maar ook aan 

de doelstelling van onze organisatie; het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 

mensen uit kwetsbare groepen. U biedt mensen de mogelijkheid om:  

• Hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten 

• Mee te doen in de maatschappij 

• Laagdrempelig hulp in te schakelen 
 

Door Wijk voor Wijk te ondersteunen geeft u invulling aan uw maatschappelijk betrokken 

ondernemerschap en dat biedt kansen! Bijvoorbeeld: 

• Positieve beïnvloeding bedrijfsimago 

• Onderscheiding van concurrenten 

• Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers 
 
 

Hoe Mede Mogelijk Maken 

 

Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van de benodigde materialen, diensten en kosten. 

Mede Mogelijk Maken kan door het doen van een donatie of sponsoring van: 

• Middelen; een geldbedrag voor het inkopen van materialen en/of diensten 

• Materialen 

• Mankracht; het leveren van diensten  
 
 

Wanneer Mede Mogelijk Maken 

 

In het laatste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019. De hoogste prioriteit heeft het 

bouwen van de verschillende ruimtes en tussenwand.   

 

Mede Mogelijk Makers in beeld 

 

Uiteraard laten we graag zien wie onze Mede Mogelijk Makers zijn1. Dit doen we door: 

• Berichten op social media 

• Uw naam en/of logo op ons bord met Mede Mogelijk Makers op de nieuwe locatie 

• Uw naam en/of logo en bijdrage op de sponsorpagina van onze website2 

• U uit te nodigen voor de feestelijk opening van onze locatie 

 

                                                           
1 Afhankelijk van uw bijdrage en gemaakte afspraken. 
2 Onze website wordt vernieuwd en is gereed in het eerste kwartaal van 2019.  

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
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Wat we nodig hebben 
 

Een overzicht van alle benodigdheden vindt u in de bijlage. Om inzichtelijk te maken waarin u kunt 

bijdragen hebben we, per ruimte of onderdeel, zoveel mogelijk uitgewerkt: 

→ Wat we willen uitvoeren; mankracht. 

Denk aan klussen, bouwen, aanleg elektra, aanleg waterleidingen en afvoer, advies en/of 

een praktijkworkshop op specifieke vaardigheden. 

Koffiezetten en broodjes smeren voor de klussers.  

 

→ Wat we daarvoor nodig hebben; materialen. 

Met goede tweedehandsmaterialen zijn we ook blij. Denk ook aan het uitlenen van 

materialen, zoals een hoge rolsteiger. 

 

→ Wat dat kost; middelen. 

De prijzen in het overzicht zijn gebaseerd op nieuwprijzen. Iedere bijdrage is welkom!

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
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Locatie 2.0 in beeld 
 

Hoe we het voor ons zien 

 

Hoe kunnen we de ruimte zo praktisch mogelijk indelen? En hoe hopen we dat onze locatie er straks 

zal uitzien?  

Om dat in beeld te krijgen hebben we een eerste plattegrond getekend en visionboards gemaakt. De 

plattegrond wordt hier en daar nog aangepast, maar blijft in grote lijnen hetzelfde. 

   

 

 

 

Wat het ons oplevert 

 

Behalve ruimte om te groeien, levert onze nieuwe locatie een directe verbetering op: beter 

uitgeruste werkplekken die goed aansluiten bij onze activiteiten.  

We zien er enorm naar uit om hier aan de slag te gaan! Op de volgende bladzijden - gefotografeerd 

op onze toekomstige werkplek - vertellen we waarom: 

 

 

 

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
http://www.wijkvoorwijk.nl/in-het-nieuws/actueel/2018/visionboarden-voor-onze-nieuwe-locatie.html
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Receptie/administratiekantoor 

 
Direct bij de ingang en goed zichtbaar, komt er ruimte voor onze administratief medewerkers. Hier 

kunnen zij ongestoord werken, telefoneren en bezoekers gastvrij ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlegruimte 

 
Een aparte ruimte voor overleg dat om rust en privacy vraagt, bijvoorbeeld evaluatiegesprekken met 

medewerkers of intervisie. Medewerkers kunnen hier ook op de computer werken, bijvoorbeeld om 

de Nederlandse taal te oefenen of een sollicitatiebrief te schrijven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijn, administratief medewerker: 

‘Geen lawaai van collega’s die vlakbij 

staan te boren en te hameren.’ 

Hugo, trajectbegeleider: 

‘De radio in de ruimte ernaast hoeft 

geen tandje hoger meer om 

gesprekken binnenskamers te 

houden.’ 

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
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Kantoor met flexibele werkplekken 

 
Een van onze doelen is het realiseren van meer leerwerkplekken, daarom houden we rekening met 

toekomstige collega’s. Om de ruimte optimaal te benutten richten we een kantoor met flexibele 

werkplekken in.  

Medewerkers van onze nieuwsbriefredactie kunnen er in ieder geval in alle rust schrijven. 

Vergaderen doen zij in het hart van de locatie en interviews afnemen kan in de overlegruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuken 

 
Net als in de huidige locatie, wordt hier door de medewerkers de dagelijkse lunch voorbereid en 

gekookt voor bijzondere gelegenheden. Met het oog op toekomstige groei, wordt deze keuken 

ruimer opgezet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Marisa, medewerker 

nieuwsbriefredactie: 

‘Mijn bureau deel ik niet 

meer met de postbakjes 

en de kerstboom. Fijn, al 

die ruimte!’ 

Karl, allround medewerker: 

‘Het kerstbuffet wordt niet 

meer ingericht op de 

werkbank.’ 

 

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
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Opslag en werkplaats 

 
In het achterste deel van de locatie een ruime opslag om alle materialen en gereedschappen op te 

slaan. Alles wat er nodig is voor een klus wordt gemakkelijk verzameld, medewerkers kunnen zo 

sneller op weg naar klussen in de wijk. In de werkplaats worden reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kledingmagazijn en wasruimte 

 
Ruimte om voorradige werkkleding op te slaan. Nieuwe medewerkers kunnen hun nieuwe outfit 

passen. Ingenomen werkkleding die hergebruikt kan worden, wordt hier gewassen, gedroogd en 

gestreken, evenals de handdoeken, theedoeken etc. Dit levert direct een kostenbesparing op.  

 

Hillie, facilitair medewerker: 

‘Alles bij de hand en in eigen beheer en 

kleding passen op het toilet hoeft niet 

meer.’ 

Freddy, allround medewerker: 

‘Geen chaos meer, alles op één plek. 

Lekker overzichtelijk.’ 

 

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
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Multifunctionele activiteitenruimte 

 
De ruimte die overblijft is groot genoeg om in te zetten als multifunctionele activiteitenruimte. 

Hierdoor is er ruimte om meer activiteiten te organiseren én zijn we flexibeler in onze huidige 

activiteiten. Plek genoeg bijvoorbeeld voor bewoners die aan willen schuiven bij onze 

toolboxmeetings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan fotograaf Jeroen Niemeijer voor het Mede Mogelijk Maken van deze fotoshoot. 
 

 

Tot slot 
 

Naar huis fietsend dacht ik op een bepaald moment: ‘Nu ga ik het doen!’ Mijn droom om zelf vorm te 

geven aan mijn visie op begeleiding en werken in de wijk, werd werkelijkheid met de oprichting van 

Wijk voor Wijk.  

Gesteund door vrienden, familie, fondsen en organisaties, gingen we aan de slag. Ons 5-jarig bestaan 

was een belangrijke mijlpaal, niet alleen voor mijzelf, maar voor iedereen die bouwt aan Wijk voor 

Wijk. Tijdens de viering van dit jubileum sprak ik de wens uit om ook ons 12½-jarig jubileum te 

vieren.  

Inmiddels bestaan we bijna 12 jaar en reiken onze dromen en ambities verder vooruit: uitgroeien tot 

een sociale onderneming die zich wijk-voor-wijk kan uitbreiden in Dordrecht. Te beginnen met de 

uitbreiding naar meer leerwerkplekken op de nieuwe locatie.  

Als Mede Mogelijk Maker draagt u bij aan het realiseren hiervan. Iedere bijdrage is van harte 

welkom! 

Hugo Wemmers, trajectbegeleider en oprichter van Wijk voor Wijk 

 

Cassandra, medewerker Kidsclub: 

‘Bij slecht weer kan ik mijn activiteit 

gewoon naar binnen verplaatsen.’ 

 

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
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Praktische zaken  
 

Een donatie doen 

 

Iedere bijdrage is van harte welkom! U kunt uw donatie overmaken op IBAN NL92TRIO 0781 4510 43 

ten name van Stichting Wijk voor Wijk onder vermelding van:  

→ ‘Donatie locatie MV’  

wanneer wij uw naam mogen vermelden op ons bord met Mede Mogelijk Makers op de 

nieuwe locatie. 

→ ‘Donatie locatie ZV’ 

wanneer u een donatie wilt doen zonder vermelding op ons bord. 

Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen over het doen van een donatie met Barbara Saarloos of 

Falco Ballas.  

 

Sponsoring 

 

Over sponsoring van middelen, materialen of mankracht kunt u contact opnemen met Barbara 

Saarloos of Falco Ballas.  

 

ANBI 

 

Stichting Wijk voor Wijk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). RSIN 817678992. Lees op de website van de belastingdienst de voorwaarden voor het 

aftrekken van giften/donaties.  

 

Jaarverslag 

 

Meer weten over Wijk voor Wijk? Ons jaarverslag downloaden via de startpagina van onze website: 

www.wijkvoorwijk.nl . Contact opnemen kan natuurlijk ook. 

 

Contact 
 

Voor meer informatie over sponsoring, het doen van een donatie of over onze organisatie kunt u 

contact opnemen met: 

 

Barbara Saarloos, coördinator/werkbegeleider   Falco Ballas, penningmeester 

b.saarloos@wijkvoorwijk.nl      f.ballas@wijkvoorwijk.nl  

06-57 54 62 73       06-13 55 44 14 

mailto:info@wijkvoorwijk.nl
http://www.wijkvoorwijk.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften
http://www.wijkvoorwijk.nl/
mailto:b.saarloos@wijkvoorwijk.nl
mailto:f.ballas@wijkvoorwijk.nl


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Wijk voor Wijk    KvK-nummer: 2441087 

Troelstraweg 180     Btw-nummer: NL817678992B013317 TL 

Dordrecht      IBAN:  NL92TRIO 0781 4510 43 

078-655 92 10      RSIN:  817678992  

      

info@wijkvoorwijk.nl     

www.wijkvoorwijk.nl   
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Object: Verhoogde vloer onder kantoren en overlegruimte M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering: ۷ bouw gestart samen met vrijwilligers

Onderdeel: Balken; Vuren balk 44x144x3600 mm geschaafd 33 st 538€           113€           651€           ۷ gerealiseerd door materialen- en gelddonaties

Onderdeel: Isolatie en toebehoren 50 m2 495€           104€           599€           ۷ gerealiseerd door gelddonaties

Onderdeel: Vloerplaten; OSB-3 plaat 2440x1220x18mm 18 st 445€           93€             538€           ۷ gerealiseerd door gelddonaties

Onderdeel: Ijzerwaren en diversen 50 m2 100€           21€             121€           ۷ gerealiseerd door gelddonaties

Onderdeel: Vinyl vloer 50 m2 140€           29€             169€           

Onderdeel: Vloerlijm 50 m2 175€           37€             212€           

Totaal 1.893€       398€           2.291€       

Object: Wanden en plafonds kantoren en overige ruimtes M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering: Samenwerking met professionals zoeken

Onderdeel: Metal stud liggers MSH 75 (horizontaal profiel) 4000 mm38 248€           52€             300€           

Onderdeel: Metal stud staanders MSV 75 (verticaal profiel) 2600 mm109 454€           95€             549€           

Onderdeel: Metal stud staanders MSV 75 (verticaal profiel) 4000 mm16 st 117€           25€             142€           

Onderdeel: Snijtang metalstud 1 st 31€             7€                38€             

Onderdeel: Fixeertang metalstud 1 st 90€             19€             109€           

Onderdeel: Schroeven voor metal stud; Gipsplaat schroeven 35 mm8080 st 138€           29€             166€           

Onderdeel: Foamband (5x20 mm) 10 st 82€             17€             99€             

Onderdeel: Glaswol isolatie Knauf acoustifit 1350x600x60 mm 202 m221 583€           123€           706€           

Onderdeel: Gipsplaat AK 1200x2600x12,5 mm 117 st 1.065€       224€           1.288€       

Onderdeel: Gipsplaat AK 600x3000x12,5 mm 40 st 286€           60€             347€           

Onderdeel: Voegband rol 90 m¹ (gaasband) 10 st 73€             15€             88€             

Onderdeel: Gyproc kant en klare finish pasta 8 st 362€           76€             438€           

Onderdeel: Nastel kozijn 930x2315 mm linksdraaiend 9 st 711€           149€           860€           

Onderdeel: Opdekdeur met glas 930x2315 mm linksdraaiend 5 st 1.260€       265€           1.525€       

Onderdeel: Opdek deur 930x2315 mm linksdraaiend 4 st 475€           100€           575€           

Onderdeel: Veiligheidscilinders 6 st 416€           87€             503€           

Onderdeel: Plafond kanaalplaat dak compleet 5000 x 3000 3 st 1.296€       272€           1.568€       kanaalplaat i.v.m. lichtinval via lichtstraat

Onderdeel:  Agnes One-Step Plafondplaat Stuc 1220x620x12 mm wit30 718€           151€           869€           

Onderdeel: Bouwhout vuren ruw 22x50 mm 330 cm 10 stuks 4 st 66€             14€             80€             

Onderdeel: Ijzerwaren overig 300€           63€             363€           schatting

Onderdeel: Reinigbare muurverf wit / RAL 9010 50 liter 300€           63€             363€           

Totaal 9.071€       1.905€       10.976€     



 
 

 

  

Object: Inrichting kantoren en overige ruimtes M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering:

Onderdeel: Stellingkast verzinkt 1760x900x600 mm 1 st 45€             9€                54€             

Onderdeel: Wasmachine 1 st 420€           88€             508€           

Onderdeel: Droger 1 st 325€           68€             393€           

Onderdeel: Lockerkasten 1800x900x500 mm 3 st 1.035€       217€           1.252€       

Onderdeel: Kapstok -€                -€                -€                zelf maken

Onderdeel: Bankje -€                -€                -€                zelf maken

Onderdeel: Lage dossierkast ca 1000x1200x40 3 st 375€           79€             454€           

Onderdeel: Bureaustoelen 5 st 850€           179€           1.029€       

Onderdeel: Meubilair wachtruimte -€                -€                -€                ۷ gevonden

Onderdeel: Kantinestoelen 24 st -€                -€                -€                ۷ gedoneerd

Onderdeel: Lage stoelen overlegruimte 4 st 145€           30€             175€           tweedehands zoeken

Onderdeel: Led dachlicht bureaulampen 7 st 520€           109€           629€           

Onderdeel: Led plafond armaturen 8 st 198€           42€             240€           

Onderdeel: telefoon met antwoordapparaat en 3 handsets 1 st 65€             14€             79€             

Totaal 3.978€       835€           4.813€       

Object: Inrichting toiletgroep en spoelruimtes M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering: Professional zoeken voor installatie

Onderdeel: Uitstortbak met emmerrooster 1 st 33€             7€                40€             

Onderdeel: Wand mengkraan 3 st 100€           21€             121€           

Onderdeel: Tuinslang 50 m met houder 1 st 79€             17€             96€             

Onderdeel: Wasgoot met spatbord 120 cm (zonder kranen) 1 st 430€           90€             520€           

Onderdeel: Duoblok toilet 2 st 370€           78€             448€           

Onderdeel: Rolstoelwastafel 1 st 112€           24€             136€           

Onderdeel: Kraan voor rolstoelwastafel 1 st 141€           30€             171€           

Onderdeel: Toiletbeugels 2 st 160€           34€             194€           

Onderdeel: Alarm voor mindervaliden toilet 1 st 79€             17€             96€             

Onderdeel: Fonteinset incl. sifon en koudwaterkraan 1 st 66€             14€             80€             

Onderdeel: Tegels toiletruimtes 36 m2 148€           31€             179€           

Onderdeel: Tegellijm 36 m2 36€             8€                44€             

Onderdeel: Voegmiddel 36 m2 49€             10€             59€             

Onderdeel: Voegkit 22€             5€                27€             

Totaal 1.825€       383€           2.208€       



 
 

 

 

 

 

 

Object: Keuken M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering: Kasten zelf plaatsen

Onderdeel: Koelkast 1 st  €          413 87€             500€           

Onderdeel: Elektrishe kookplaat 1 st  €          124 26€             150€           

Onderdeel: Elektrische oven/fornuis 1 st  €          413 87€             500€           

Onderdeel: Spoelbak en kraan 1 st  €          120 25€             145€           

Onderdeel: Aanrechtblok met 6 onderkasten en blad 1 st  €      1.500 315€           1.815€       Kan ook tweedehands of showmodel

Onderdeel: Hoge kast voor servies en voorraad 2 st  €          500 105€           605€           Kan ook tweedehands of showmodel

Totaal 3.070€       645€           3.715€       

Object: Warmwatervoorziening M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering: Professional zoeken voor installatie

Onderdeel: Boiler 10 liter 2 st 157€           33€             190€           

Onderdeel: Boiler 15 liter 1 st 93€             20€             113€           

Onderdeel: Inlaatcombinatie voor boiler 3 st 103€           22€             125€           

Totaal 353€           74€             427€           

Object: Verwarming M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering:

Onderdeel: Infraroodpaneel 910 horizontaal 1 st 249€           52€             302€           

Onderdeel: Infraroodpaneel 650 horizontaal 4 st 710€           149€           859€           

Onderdeel: Infraroodpaneel 510 horizontaal 2 st 303€           64€             367€           

Onderdeel: Halverwarmer 2000 2 st 340€           71€             411€           

Totaal 1.602€       337€           1.939€       

Object: Stelpost elektra M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering: Professional zoeken voor installatie

Onderdeel: Stelpost elektra 4.550€       956€           5.506€       ca. 45 contactdozen en 8 lichtschakelaars

Totaal 4.500€       956€           5.506€       

Object: Stelpost waterleidingen en afvoer M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering: Professional voor afvoer

Onderdeel: Stelpost leidingen en afvoer 2.500€       525€           3.025€       Voor keuken, toiletgroep en spoelruimtes

Totaal 2.500€       525€           3.025€       



 
 

 

 

 

 

  

Object: Internet en telefonie M1/ M2/ M3/ stuks Excl. BTW BTW Incl. BTW Opmerking

Uitvoering: Professional zoeken voor installatie binnenbekabeling Aansluiting voor 7 pc's verdeeld over 4 ruimtes

Onderdeel: Aanleg glasvezel naar pand 1 st -€                -€                -€                Lange doorlooptijd

Onderdeel: Installatie basisopstelling 1 st -€                -€                Nog uitwerken!

Onderdeel: Installatie binnenbekabeling -€                -€                Nog uitwerken!

Onderdeel: Pakket voor 12 maanden 1 st 480€           101€           581€           

Totaal 480€           101€           581€           


