Prijslijst incl. BTW voor losse verkoop materialen
Verduurzaamd Noord europees vurenhout klasse C
30

x

30 mm geschaafd op ca.

28 x

28 mm

€

0,80 p/m1

50

x

50 mm geschaafd op ca.

44 x

44 mm

€

1,75 p/m1

50

x

70 mm geschaafd op ca.

45 x

65 mm

€

2,40 p/m1

50
50

x
x

100 mm geschaafd op ca.
150 mm geschaafd op ca.

45 x
95 mm
45 x 145 mm

€
€

3,40 p/m1
4,95 p/m1

70

x

70 mm geschaafd op ca.

65 x

65 mm

€

5,40 p/m1

75

x

200 mm geschaafd op ca.

70 x 195 mm

€

11,95 p/m1

100

x

100 mm geschaafd op ca.

95 x

€

9,80 p/m1

Halfhouts rabatdeel ca.
Zweeds rabatdeel ca.
Planken ca.

95 mm

18 x 130 mm

werkend

€

2,40 p/m1

6/18 x 130 mm

werkend

€

2,60 p/m1

met 4 ronde hoeken

€

2,40 p/m1

€

1,45 p/m1

€

2,90 p/m1

€

11,25 p/m1

18 x 145 mm

Afdeklat 22 x 55 mm

geschaafd op ca.

18 x

48 mm

Hoeklat
Hardhout
Palen ca.

68 x

68 mm, 3050 mm

Deuren incl. kozijn vurenhout verduurzaamd
Deur 83 x 185 cm

€

200,00 p/st

Deur 83 x 201 cm

€

245,00 p/st

Deur 83 x 211 cm

€

255,00 p/st

Deur 100 x 185 cm

€

245,00 p/st

Deur 100 x 201 cm

€

290,00 p/st

Deur 100 x 211 cm

€

300,00 p/st

Deur dubbel 2 deuren van 83 x 185 cm

€

400,00 p/st

Deur dubbel 2 deuren van 83 x 201 cm

€

450,00 p/st

Enkel glas raam ca. 70 x 70 cm (4 ruits roede)

€

40,00 p/st

Enkel glas raam ca. 35 x 70 cm

€

40,00 p/st

Enkel glas raam ca. 74 x 100 cm (6 ruits roede)

€

75,00 p/st

Enkel glas raam ca. 35 x 100 cm

€

75,00 p/st

Enkel glas raam ca. 54 x 76 cm (deurraam maat)

€

40,00 p/st

Dubbel glas raam ca. 70 x 70 cm (4 ruits roede)

€

80,00 p/st

Dubbel glas raam ca. 35 x 70 cm

€

80,00 p/st

Dubbel glas raam ca x 74 x 100 cm (6 ruits roede)

€

125,00 p/st

Dubbel glas raam ca. 35 x 100 cm

€

125,00 p/st

Dubbel glas raam ca. 54 x 76 cm (deurraam maat)

€

90,00 p/st

Enkel glas los 70 x 70 / 35 x 70

€

15,00 p/st

Enkel glas los 74 x 100 / 35 x 100 / 54 x 76

€

30,00 p/st

Dubbel glas los 70 x 70 / 35 x 70

€

40,00 p/st

Dubbel glas los 74 x 100 / 35 x 100 / 54 x 76

€

50,00 p/st

Ramen

Geldig tot 1 maart 2016
Op alle overeenkomsten met Theunissen V.O.F. zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Tevens zijn deze
algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, onder nummer 21/2015.
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Prijslijst incl. BTW voor losse verkoop materialen
Fundering en dak
Betonpoer klein

€ 15,00 p/st.

Betonpoer groot

€ 20,00 p/st.

Betonband 6 x 20 x100 cm

€

3,50 p/st.

betonband 8 x 20 x 100 cm

€

4,60 p/st.

Dakshingles 1 pak = 3m2, afname per pak

€ 29,85 p/pak

Let op 10% meer tellen vanwege afval
Dakleer op rol 5 meter lang 1 meter breed

€ 40,00 p/rol

Let op 10% meer tellen vanwege afval
Stalen dakpanplaten 130 x 38 cm, 2,5 plaat per m2 € 50,00 p/m2
Nokstukken 100cm € 20,00 p/st.
Daktrim lengte 300cm € 9,45 p/st.
Plaatmateriaal
OSB 15 mm op maat gezaagd € 7,90 p/m2
Vlonders
Vuren loopedekdelen, vallende handelslengten uit voorraad

€

45,00 p/m2

€

85,00 p/m2

Uit voorraad leverbaar, ingedeeld en gafactureerd naar beschikbare handelslengten
Kunstsof loopdekdelen, lengte 400 of 600 cm, incl clips*
Dit product moet besteld worden. Uw specificatie wordt ingedeeld in lengte 400 of 600 cm.
Deze lengten worden ook aan u gefactureerd.
Hardhouten loopdekdelen, vallende handelslengten**

€ 105,00 p/m2

Dit product moet besteld worden. Uw specificatie wordt zo gunstig mogelijk ingedeeld en gefactureerd naar beschikbare handelslengten in de houtsoort die op dat moment op voorraad is.

Geldig tot 1 maart 2016
Op alle overeenkomsten met Theunissen V.O.F. zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Tevens zijn deze
algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, onder nummer 21/2015.

Einsteinstraat 16, 6604 BW Wijchen • Holland • T 024-6451226 • www.theunissentuinhuisjes.nl

