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Voorwerp: Algehele herstelling van het KLAIS-orgel
volgens bestek opgemaakt door de heer
Koos Van De Linde (Utrecht)

Alle prlJzen zlJn excluslef
achteraan biJ de totaalsom.

BTh/. Het bedrag BT\r/

vindt

U

L Herstelllne van het plJpwerk:
De bevlltlng onder de stoppen wordt echter integraal
vervangen

'720.OOO

2a Herstel van d,e ,wlgdladen, ultgezonderd de afgekoppelde
superoktaafkoppels: Het Molton afsluitingsmateriaal van
de plJpenstokken wordt vervangen door Lokeus leder;
BO3.OOU,b Restauratle en terugplaatslng superoktaafkor;pels :
De afgekoppelde øonducten worden integraal vervangen
door flexlbel type P.A.P. (Westaflexwerke)
f3o.oOO,-

3 ldlndkanalEn. tremulant conducten:
Herstellen van wlndlekken der wlndkanalen door aanbrengen van nleuwe lederstroken, herstellen tremulant,
vervangen van kartonconducten door flexibef (P.A.P)
voor de eanslultlng van sommlge frontladen en relais
5þ.Ollur4 Nazlcht en ameren van de ventLlator:
Kostel.oos. De afzonderllJke ventllator voor het zwelwerk
kon wegens de uiterst korte tiJdspanne waarin deze offerte dlende opgemaakt te worden, niet op zijn toestand
en Julste gegevens worden nagetrokken. Een meerprijs
voor eventuele vervanging kan binnen korte tijd worden
opgegeven
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5 Vervanglng van celi.ikrichter
Ile ouderwetse omvorflter
van minstens BOA.
wordt vervangen door een gelijkrichter

85. OOO, *

6 Vernleuwen elektrische bedradlns:

Van

tot aan de magneten, vervangen defekte

aan speeltafel
magneten

-

l_96. OOO,

7 Bouw nieuwe speeltafel: volgens bestek.
Computer-Sètzer v.d. Solld State Logic' Stonesfield'
Oxford (Engeland). Toetskoppelingen worden eveneens
elektronlsch ultgevoerd. De speeltafel zal een uiterste
mlnXmum aan bewegende kontakten bevatten. Electronlsch
gedeelte wordt modulalr ultgevoerd. Generaal crescendo
naar keuze lnstelbaar. Meubel ultgevoerd ln massief
Frans elken 1o keus, lncluslef panalen. Levering der
Êpeeltafel omstreeks 3/ q' van de ultvoeringstermijn 1. 665. OOO
zwelkast: De bestaande balgjes worden ge*
8 Herstelll
heel vernleur¡rd. Dlchtmaken van vensteropenlng in
Oregon Kroon, ultgevoerd als kader en paneelwerk.
BIJ onvoLdoende demplng van de zwelkast wordt deze
van een 2owand ln watervagt multlplex voorzlen met
tussenln ecn rulmte dle opgevuld wordt met akoestl1-04. 5OO, sche panelen,
52.Ooo,of gewoon een luchtrulmte(spouw)

78.

OOO,

-

9 Vervangan verwormde delen: Ernstl g door memel aangetaste dclen worden vervangen door nieuw hout ln. Oregon'
Knoon. Llcht aangetaste t¡rorden behandeld met 'rXylamonrl 20. OOO, 10 HoutbekLedlng onderkaet front: ultvoering in:
38O.OOO,- Masslef elken paneelwerk:

- Multlplex eikr pa.neelwerk:
- Vertikale planken in Oregon Kroon (open

2BO. OOO,

voeg)
1-96 . 0OO,
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40. OOO,

:

posten begrepen);

290.
samen:

BT\,rl 19% :
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5. 19L,97O, F rank

Ðe gar€u1t1e op de uitgevoerde werken bedraagt lOjaar,
beharve voor ontstemmen en normale srijtage en ontregelingen.

- De werken kunnen aangevat worden op 1 Febr. 1989 indien
de off,fcleLe opdrachtgeving geschied vòòr 15 Aug. a.s.
- Dè ultVöerlngstermiJn beloopt 12 maanden.
Succee tles:

zlJn in de tekst verwerkt 1n die zin dat ik
steedg opteer voor de beste materlalen om op langere termijn
flnar¡cleeL voordeä1 te bewerkstelllgen. Indien deze optle
zlnloos duur ultvlel is er gekozen voor de beste priJs/kwaliDe suggestles

teùt-verhoudfng.
Referen les':

te

Hoeleden St Amands (zLe foto)
Reetauratle van de wlndladen van het CavailIé-CoIl*orgef bij
de Patcrs Jezulten te Heverlee
Grotcndcelse restauratle var¡ het Robustellyorgel (1775)
te l¡lakkcrzeel (uf ¡ Leuven)
Groot eantal gellJkaardlge herstellingen aan gelijkaardige
lnstrumenten van gellJke aard maar kleinere omvang.
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Krlstus Konlng z¡,rl i: jch crtc>c vr:r.binden
om te storten de som van TOO.OOO,FT = (BT\^/ L9%) i_g3.OOO,Fr=
833.ooorFr tenlaatste dertig dagen vòòr de aanvang der werken,
om een feflloze voorbereldlng van de werken te bewerkstelligen.
De Kerkfabrlek

Het resterend bedrag van 4.358.97O,Fr wordt vcrdccld in
twaalf getlJke schlJven van 363.248,Fr ieder, waarvan elke
schiJf dlent betaald ufterlf.Jk de laatste dag van een verstreken
kalendermaand van de,,overeengekomen uitvoeringstermi jn.

rest de laatste schijf van 363.248,Fr als
waarborg lndlen biJ de voorloplge oplevering onvolmaaktheden
ln de ultvoerlng worden vastgesteld die nodig dienen aangepast
te worden.
Op deze wlJze

- Bij laattiJdlge betallng behoudt de..Orgelbouwer zich uitdrukkellJk het recht voor om de werken voor een door hem
te bepalen duur tê onderbneken en de uitvoeringstermijn voor
een door heû te bepalen duur te verlengen.
rndlen fakturen nlet tlJdlg zlJn betaald en na een aanmanlng
van de orgeJ.bouwer op gel.lJk welke wlJze, Írâ acht dagen nlet
zlJn betaard heeft de orgeLbouwer automatlsch en zonder dat
enlg verhaar mogerlJk ls rgcht op een nalatigheldstnterest

van 20% te rekenen var¡af faktuurdatum met een mlnlmum van
tlendulzend Frank.

Stan Arnauts

Orgelbouwer

