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DE GHELLLNCK/CV|II1 HQ,Ltt-op-døn-Beng, 18 ianud,uL 1990

Zøø¡ Ee¡waande Høø¡t Paâtoon,

octnø$t. :. o($øttø a

Hienbi! høbben wi! høt genoøgen u vaiibLíjvend ptuLa tø gøv¿n voo,t :

OVERKAPPTNG UAN EEN ORGEL

D¿zø bøttaat wít. een a(.urwinium genaante waanop tnanartanante p(-exiplaat
bevøttigd wondt..

Ptz,iia : 82.500 FtL.

Dø a(bnaa.l¿l¿o¿tøn øn nontagøho¿t¿n zíjn niet in døze pníi¿ inbøgnøoen.

0ø adbnaalz øn montagelzottøn wonden in negie buøb¿nd.

950 F/uun Venp(-aataingahoaten : 16 Flhm

-''GE[,{E^JE V))Rlt]A KÐEN

14 nm dit¿t¿l

: '10 we'|e.n
: a( dabtuíel¿ Hei¿t.-op-døn-Bøng
: excLu¿iø( 8T,Ø 19 to

: I /3 bij bute(.(,íng
raldo bi! a(wentzing van dø montage

ttlii hopen u e.øn pauendø o$(ente tø hebbøn gemaalzt. øn úen uw potitiø( dntwoon.d gnaag
tøgønoøt..

net vaLende,Li!Íze

A. OE GHELLT.NCK
T echni¿ch Cønvnenciøel
A(gøvaand,igdø
N.U. C0TSTRÍPLAST
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LEVERING
PRT.JS

BETALT.NG

lf'ffiifi,rü' se.zor i:lX' 426.olz.eeo 3:îå,. : 33oe37o222-27

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

acrylvorm bvba / 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

Àc=tvwoîn
uw ref onze ref. HSD/jss. datum IB. l. 1990

Eetreft: Orqel Kr-istus Koninq Kerk.Antwer pen.

Mijne Heren,

GevolE aan Urlv prijsvraag en het bezoek van de Heer Schepers,
hebben wij het genoegen U oflferte te maken voor:
het leveren en plaatsen van een orgeloverkapping volgens opqenomen
maten ter plaats:
Pri.js z I94.620,oo. Frs . exclusief btw 19%

Deze prijs 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 beves-
tigd

- de 3 delen worden op de houten constructie geschroefd

- er wordt een steiger in de kerk ç¡eplaatst voor de opbour¡l.

Termi in: weken.

Graag tot Uw dienst groeten wij U beleefd, Mi_ine Heren,
en lijven met de meeste hoogachting.

ACR M ]NT. BVBA.

H. Sch Zaakvoerder.

algemene
conditions

verkoopsvoorwaarden op de keerzijde.
générales de vente au verso.
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