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Algomono vorkoopsvoorwearden z¡s ko€uiide / Cond¡tions gónóreles do v6nlo au rrerso.

acrylvorm bvba

ÀcìYwOln

verwerkers van
acrylglas

inlernalional

/

ridder van ranstlei 94 - 2510 mortsel (antwerpen)

telefoon (03) 449 07 17 o fax (03) 440 63 Bg
postrekening 000-091 0658-22
kb. 405-3012751-59 / b. v. breda 645-1050160-73 / paribas 551-3395200-75
btw 404.108.334
handelsregister antwerpen 161.614

alle konstrukties / toutes constructrions

De Heer VERVûESEM.

Louis Strausstraat, I
ANTI^JERPEN
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Eetreft: Orqel Kr-istus Koninq Kerk.Antwer pen.
Mijne Heren,
GevolE aan
hebben wij

prijsvraag en het bezoek van de Heer Schepers,
het genoegen U oflferte te maken voor:
Urlv

het leveren en plaatsen van een orgeloverkapping volgens
ter plaats:
Pri.js z I94.620,oo. Frs . exclusief btw 19%
maten

Deze

-

prijs

opqenomen

omvat:

de afbraak en wegname van de bestaande kast tot ongeveer f0 cm.
onder het hoogte punt van cle deur
het opbout¡len van J elementen van onqeveer I2O0 mm.breed, wat
samen een totale breedte geeft + 3600 mm.

- elk element is

opgebouwd uit 2 zijstukken van 20 mm. acrylqlas
kleurloos, waartussen een polycarbonaat paneel van 4 mm.wordt bevestigd
- de 3 delen worden op de houten constructie geschroefd
- er wordt een steiger in de kerk ç¡eplaatst voor de opbour¡l.

Termi

Graag
en
ACR

H. Sch

in: weken.

tot Uw dienst groeten wij U beleefd, Mi_ine Heren,
lijven met de meeste hoogachting.
M ]NT. BVBA.

Zaakvoerder.

I

h

algemene verkoopsvoorwaarden op de keerzijde.
conditions générales de vente au verso.

ACRYLVORl\/

BVBA

RIDDTR VAN RANS ïLEt,94

2510 M0R iS ELïEL: 03/119 0 7 .17

FAX: 03/110 6 3.8I
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