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WERKOPNAMEFORMULIER 

  

  

OPDRACHTGEVER 
  
Naam 
 
Adres 
 
Postcode 
 
Woonplaats 
 
Tel: 
 
E-mail 

PROJECTGEGEVENS 
  
Offertenummer 

 
 
Offertedatum 

 
 
Opnamedatum 
04-07-2019 
 
Omschrijving 

Renovatie badkamer 
 

  

 
WERKOMSCHRIJVING 
  

 maatvoering 

 aan- en afvoer van gereedschappen en hulpgereedschappen 

 leveren en transporteren van de volgende sanitaire voorzieningen: 

 pasmaken van de aansluiting op afvoer, warm- en koudwater en elektra met de benodigde koppelingen, bochtjes, zadels, 
aansluitingen en andere hulpmiddelen 

 boren in muren en/of vloer voor aanbrengen van pluggen of ankers 

 plaatsen en op hoogte stellen van sanitaire voorziening(en) en vastzetten, zoals eerder genoemd 

 stellen en installeren van douchegarnituur, badmengkraan, wastafel mengkraan, zoals bovengenoemd 

 aansluiten op afvoer- , warm- en koudwaterleiding en eventueel elektraleiding 

 installeren radiator 

 afstellen sanitaire voorziening 

 controle op werking 

 leveren en aanbrengen van kitranden 

 leveren en aanbrengen van voorzieningen voor bescherming sanitaire voorzieningen tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden 

 afvoer van overtollige materialen en afval 

 werkplek schoon opleveren 

 

 

 



 

 

  

 
MATERIALEN 
  

 (inbouw)toiletcombinatie,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 badcombinatie,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 bubbelbadcombinatie,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 wastafelcombinatie,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 douchecabine,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 douchebak,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 bidet,   fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 urinoir,   fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 wastafelkast,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 badkamerkast,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 douchegarnituur, bestaande uit: …………………………………………………………………………………………….....,  
 
   fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 badmengkraan,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 design radiator,  fabrikaat ……………………………..., type ............................................... Leveren J/N/door klant 

 

  

 
BIJZONDERHEDEN 
  
Door het verstrekken van de opdracht/uitnodiging tot het doen van een offerte voor het uitvoeren van 
bovengenoemde werkzaamheden stemt de opdrachtgever ermee in dat de basispersoonsgegevens van 
de klant worden gedeeld met leveranciers die in aanmerking komen voor het leveren van producten ten 
behoeve van het uitvoeren van het werk 
  

 


