Orderbevestiging 20231059872

Keuken Kampioen

oc

Adres filiaal:

Antennestraat 88, 1322 AS ALMERE

Telefoonnummer:

0365366370

Adviseur:

Emailadres:

almere@keukenkampioen.nl
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18 januari 2019

Klantgegevens

Afleveradres

De heer:

Adres:

Francisco Pizarrostraat 116

Adres:

Postcode:

1363 KK

Postcode:

Woonplaats:

ALMERE

Woonplaats:

Hoogbouw:

Ja, verdieping: 1, lift: ja

Telefoonnummer:

Tel. privé:

E-mail:

Tel. mobiel:
5

Bouwnr:
Leverweek: 1 /2021 - MA

Indien de leverweek van uw keuken is gepland geldt de volgende werkwijze:
• De keuken moet binnen 5 werkdagen worden ingemeten. Indien de keuken niet door ons wordt ingemeten verwijzen we u
naar de aanvullende voorwaarden.
• Binnen 5 werkdagen nadat uw keuken is ingemeten moet het afrondende gesprek met uw adviseur plaats hebben
gevonden.
• Na dit afrondende gesprek is de leverweek definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd.

Frontomschrijving
Front A:

GL-SAARSTEIN 195 1

Frontkleur: 195 Zwart ultramat

Front laklaminaat mat oppervlak, rand frontkleur

1 van 7

Korpuskleur:
Plintkleur:
Plinthoogte:
Wangschoen t.b.v. zijwand/stol:
Werkbladoverstek voorzijde:

376 Grafiet
224 Zwart fijnstructuur
150 Plinthoogte 150mm
Met wangschoen voor wang/stol
MIN Bladoverstek minimaal

Greep nr:
Greeplijstkleur:

Greeploos
355 Zwart mat

Type uitvoering lade:
Deursysteem:

25 Nova pro modul C
SD Motion

Afdrukdatum: 28-08-2020 om 18:34:21
IBAN: NL59RABO0124820824 BTW: NL805426 l 64801
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Kasten
Pos.

Hoev.

Omschrijving

2

Wang !bv hogekasl lol plint (W16.58.203KU)

Draair.

2

Mantelkleur: 188 Zwart ultramat

3

Nishoogte 1: 450.0

Kookonderkasl, 2 korven, blnnenlade (GKOK1002KUE)

4

Hoge deur I.b.v. volledig geïntegreerd onderbouwapparaat (GOD60)

Hoge inbouwkast I.b.v. koel/vrieskast en magnetron (GIBK10345203)

Links

B

D

H

16

583

2035

600

560

2035

1000

560

721

600

19

721

5

Spoelonderkasl, 2 hoge deuren met blnnenblende (GSOKI00D)

1000

560

721

6

Wang tbv onderkast tot plint (W16.35.72KU)

16

348

721

7

Mantelkleur: 188 Zwart ultramat

Wang tbv onderkast tot vloer (WB 16.58.72KU)

16

583

921

Mantelkleur: 188 Zwart ultramot

1000

325

580

16

348

721

8

Bovenkast, zwenkdeur, legplank (GOI00.58.56)

9

Wang !bv onderkast tot plint (W16.35.72KU)

10

Mantelkleur: 188 Zwart ultramat

Bestek indeling kunststof {BESTEKI00)

17

2

1000

LED lnbouwverllchllng58mm zwart neulraalwlt, 1.2 Walt, 60 lm (BL215S)

18

Uitsparing voor led-inbouwver- lichting voor onderbodems, diam.30

19

LED voorschakelapparaat met vaste kabelverbinding 230 Volt/20 W

20

Schakelaar voor inbouwverlichting r.v.s. kleurig/zwart {BLS700)

22

Bestek Indeling kunststof {BESTEKI00)

(UA 2-58)

(BLT420)

1000

Apparatuur
Afb.

--..

2von 7
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Artikel

Omschrijving

SKB41011AS
Positie: 12
Hoeveelheid: 1

AEG Mastery Range Koelkast nis 102 cm Wil
- Aantal draagplateaus in koelgedeelle : 4
- Aantal groentelades : 1
- Energieverbruik per jaar : 126 kW ·h
- Alarmsignaal open deur: Nee
- No Frost : Nee
- Scharniersysteem : Sleepdeursysteem
-Afmeting (BxHxD): 540xl02lx549 mm
- Nismaat (BxHxD): 560/560xl030/1030x550/550 mm
- Energie-efficiëntieklasse : A+
- Aansluitwaarde : 70 W
- Positie deurscharnieren : Rechts, verwisselbaar
- Biofresh/0°-zone : Nee
- Netto inhoud koelgedeelte : 181 L

Afdrukdolum: 28-08-2020 om 18:34:22
IBAN: NL59RABO0124820824 BTW: NL805426164B01
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Keuken Kampioen
KME761000B

Positie: 13
Hoeveelheid: l

HDIN2L360PB
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AEG ProBlackline Multifunctionele oven nis 45 cm met magnetronfunctie Zwart

- Kerntemperatuurmeter : Nee
- Materiaal van de ovenruimte : Geëmailleerd
-Ontdooifunctie : Ja
-Soft-Close : Nee
- Soort bedieningselementen : Tiptoetsbediening
- Stoomfunctie : Nee
-Telescopische geleiderail : Nee
- Warmhoudfunctie : Ja
- Snel voorverwarmen : Nee
-Magnetron : Ja W l 000
- Grill : Ja w1900
- Draaiplateau : Nee
- Afmeting (BxHxD) : 594x455x567 mm
- Nismaat (BxHxD) : 560/560x450/450x550/550 mm
- Bakoven reiniger : Geen
-Aansluitwaarde : 3,000 W
- Aantal programma's : l 6
- Hetelucht : Ja
- Boven-/onderwarmte : Ja
- Uitvoering display : LCD-display

Hoover Volledig geïntegreerde vaatwasser 60 cm

Positie: 14
Hoeveelheid: l

- All in one functie : Nee
- Bestekvoorziening : Bestekkorf
- Energieverbruik per jaar : 262 kW ·h
-Halve belading : Ja
- Indicator glansspoelmiddel : Ja
- Indicator zout : Ja
- Kuipmateriaal : Roestvaststaal ( RVS )
- Maximale tijd voorprogrammering : 9 h
- Vloerprojectie : Geen
- Waterverbruik per jaar : 2,720 L
- Soort programma's : Intensief 75°C, Universeel 60°C, Eco 45°C, Total care 50°C ,
Voorwas (koud)
- Afmeting (BxHxD) : 598x820x550 mm
- Nismaat (BxHxD) : 600/600x820/900x550/550 mm
- Energie-efficiëntieklasse : A++
-Capaciteit maatcouverts : 13
- Aansluitwaarde : 2150 W
- Resttijdindicatie : Nee
- Geluidsniveau : 47 dB(A) re 1 pW

IAE8442SFB

AEG Mastery Range lnducliekookplaat 75 cm Zwart

Positie: 15
Hoeveelheid: l

-Aantal kookzones met booster : 4
- Positie bedieningspaneel : Rechtsvoor
- Soort bedieningselementen : Elektronische slider
- Zone l : Linksvoor Brugfunctie 2300-3200W/ 0210
- Zone 2 : Linksachter Brugfunctie 2300-3200W/ 0210
- Zone 3 : Middenvoor 1400-2500W/ 0145
-Zone 4 : Rechtsachter 2300-3600W/ 0240
- Zone 5 : - Afmeting (BxHxD) : 780x44x520 mm
- Nismaat (BxHxD) : 750/750x44/44x490/490 mm
- Montagewijze : Opbouw
- Aantal kookzones : 4
- Aansluitwaarde : 7,350 W
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AEG Decoratieve wandschouw 80 cm Zwart
- Aantal motoren : 1
- lntensiefstand : Ja
- Meegeleverde toebehoren : 2x Koolstoffilter voor recirculatie ECFB02, Schouw
Zwart 535-886 mm (ook geschikt voor recirculatie)
- Recirculeerbaar : Ja
- Soort bedieningselementen : Tiptoetsbediening
- Aantal filters : 3
- Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand : 360 m'/h
- Maximale luchthoeveelheid luchtafvoer intensiefsland: 700 m3/h
- Afmeting (BxHxD) : 800x l 265x372 mm
- Aantal vermogensstanden : 4
- Energie-efficiëntieklasse : A
- Aansluitwaarde : 255 W
- Lamptype : LED
- Diameter luchtafvoer min-max : 150 mm
- Materiaal vetfilter : Aluminium
- Maximale luchthoeveelheid luchtafvoer: 570 m3/h
- Maximale luchthoeveelheid recirculatie : 350 m3/h
- Geluidsniveau : 66 dB(A) re 1 pW

Positie: 16
Hoeveelheid: 1

Bij bestaande apparatuur graag binnen 10 werkdagen het merk+ typenummer aan ons doorgeven. Tevens bent uzelf
verantwoordelijk voor de montage en het aansluiten van deze apparaten.

Werkblad
Composiet werkblad haaks 40mm in de kleur Mollno dellcato gepolijst
Kleurnummer:
Randafwerking:
Randhoogte:
Werkbladhoogte:
Materiaal:

963P0
C-A-I WL4
40 mm
911 mm
003

�J�lolOmm
Umm!

.-

IÎmm

C0A01WL4

Werkblad specificatie
Pos.

Hoev.

Omschrijving

Werkblad: C-A-1WL4/963P0 Composiet werkblad haaks 40mm (Molino delicato gepolijst)
24

2650 mm

Werkblad conform tekening (WB65)
----> 65cm diep werkblad

25

Uitsparing kookplaat tot 60cm breed (USKP)

26

Kraangat in blad (KRG)

27

Uitsparing onderbouwspoelbak enkel (USSPO)

Afmetingen en koppelnaden in werkbladen en achterwanden kunnen in verband met de technische haalbaarheid veranderen
of afwijken.
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Montagewijze spoelbak
1 Type spoelbak:

Werkblad

1 Onderbouw

7

Spoelbak

Accessoires
Afb.

Artikel

Omschrijving

BASELINEMZ

Job Baseline Keukenmengkraan Mat zwart

Positie: 11
Hoeveelheid: 1

SPBK0008

- Diameter kraangat : 35 mm
- Meegeleverde toebehoren : 2 flexibele aansluitslangen, 2 filterstopkranen
- Met uitslag hendel naar achteren : Nee
- Aantal grepen : Eengreeps
- Voorsprong uitloop : 210 mm
- Uitvoering uitloop : Draaibaar
- Opbouwhoogte totaal : 277 mm
- Opbouwhoogte onderkant kraanmondstuk : 158 mm
- Uittrekbare uitloop met perlator : Nee
- Uittrekbare uitloop met handdouche : Nee
- Met boiler : Nee
- Aantal kraangaten : 1-gats
- Geschikt voor kokend water : Nee

Black Line Vierkante spoelbak Zwart

Positie: 21
Hoeveelheid: 1

- Meegeleverde toebehoren : Zwarte kunststof korfplug en zwarte design
overloop (extra meegeleverd RVS korfplug en RVS design overloop)
- Minimale kastbreedte : 50 cm
- Hoekradius : 10
- Hoogte : 222 mm
- Diepte : 450 mm
- Breedte/diameter : 450 mm
- Omkeerbaar : Nee

MVOS

Montageset (set a 4 stelschroeven)

Positie: 23
Hoeveelheid: 1

Bij bestaande kraan/spoelbak of in het geval van een losse bestelling van kraan/spoelbak graag binnen 10 werkdagen het merk,
typenummer en afmeting aan ons doorgeven. Tevens bent uzelf verantwoorde/ijk voor de montage van deze artikelen.

Montagekeuken incl. aansluiten (excl. meerwerk) (MA)
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Specificatie montagewerkzaamheden
Omschrijving
1.1 Montage basis (excl. aansluiten)
2.1 Aansluiten basis

Betalingsgegevens
Orderprijs

€ 6.887,00

Montageprijs

€1.113,00
€0,00

Transport en opslag

1 Eindprijs:

€ 8.000,00 1

Reeds betaald:

€1.200,00

Openstaand bedrag:

€ 6.800,00

Naam:

Datum:
Plaats:

28 augustus 2020
ALMERE

Alle huidige en toekomstige acties verrekend. Met hef ondertekenen van deze orderbevestiging komen eerdere versies te
vervallen.
Wijze van betaling
Per pin op zodanig tijdstip dat het bedrag bij levering is ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de CBW-erkende voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van toepassing. Door ondertekening
verklaart de klant een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen.
Na het ondertekenen van deze overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend aan vorige versies van offertes of
koopovereenkomsten.
Pas na 24 maanden wordt de koopprijs, ondermeer vanwege prijsstijgingen, jaarlijks met 5% verhoogd. Dit is geen aanleiding voor
kosteloze ontbinding.
Wijzigingen zijn mogelijk tegen meer- of minderprijzen, echter het nieuwe totaalbedrag is minimaal 75% van het aankoopbedrag.
Nadat uw keuken is ingemeten en besteld zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Overige voorwaarden
Hoekkasten worden geleverd met een door de leverancier vastgestelde stelmaat waardoor in de keuken een loze ruimte achter
de hoekkast zal ontslaan.
Het dichtmaken van de keuken tot aan het plafond behoort niet tot de afgesproken werkzaamheden (tenzij nadrukkelijk vermeld
in uw koopovereenkomst).
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Adres filiaal

Antennestraat 88, 1322 AS ALMERE

Telefoonnummer

0365366370

Adviseur

Emailadres

Almere@Keukenkampioen.nl

Orderdatum

Pagina 1 van 2

EC 1

WNI 1

18 januari 2019

Klantgegevens

Afleveradres

Dhr.

Adres

Francisco Pizarroslraal 116

Adres

Postcode

1363 KK

Postcode

Woonplaats

ALMERE

Woonplaats

Land

Nederland

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Emailadres

Etage/ Lift

n.v.t./ n.v.t.

Bouwnummer

n.v.t.

Montage activiteiten

Pos. Omschrijving
1
1.1 Montage standaard (excl. aansluiten)

Het plaatsen van alle aangekochte artikelen mei uitzondering van exclusieve koelsystemen. De montage is
exclusief leiding-, hak- en breekwerk en exclusief het aansluiten van water, gas, afvoer en elektro tenzij anders
vermeld in de montageopdracht.

2

Aantal
328

2.1 Aansluiten standaard

Altijd op bestaande aansluitpunten, inclusief aansluitmateriaal.
Het aansluiten van kookplaat, kraan, vaatwasser, magnetron/(stoom)oven, afzuigkap, koel/vriezer en
koffieapparaat zonder aanvoer. Bestaande apparatuur wordt door ons aangesloten, maar hier kan geen
garantie op gegeven worden.

Totaalprijs werkzaamheden

Prijs
€ 738,00

€ 375,00

€ 1.113,00

Betalingsvoorwaarden
per pin op zodanig tijdstip dat het bedrag bij levering is ontvangen.
Op deze overeenkomst zijn de CBW-erkende voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van toepassing. Door ondertekening verklaart
de klant een exemplaar van deze voorwaarden Ie hebben ontvangen.
Na het ondertekenen van deze overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend aan vorige versies van offertes of
koopovereenkomsten.
Pas na 24 maanden wordt de koopprijs, ondermeer vanwege prijsstijgingen, jaarlijks met 5% verhoogd. Dit is geen aanleiding voor kosteloze
ontbinding.
Wijzigingen zijn mogelijk tegen meer- of minderprijzen, echter het nieuwe totaalbedrag is minimaal 75% van het aankoopbedrag.
Nadat uw keuken is ingemeten en besteld zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Handtekening klant voor akkoord opdracht:

i::eukenkomploen B.V.
Graglmonsslraat 3 5145 RA Woatwijk Nederland
IBAN NL59 RABO 0124 8208 24 BTW NLB054.26.l 64.B.0l BTW BE 0845 158 228 BTW DE 318276630 KvK
18046980
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LEIDINGBRIEF

Kampioe n Almere
Antennestraat 88
1322 AS ALMERE
Telefoon 0 3 65366370

Ordernummer 2 0231 059872
Klantnaam .

Afdrukdatum 31 augustus 2020

Adviseur
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1

Beste
Nogmaals willen wij u hartelijk danken voor de aankoop van uw keuken.
Leidingadvies
Hierbij sturen wij u de tekening(en) van uw keuken met daarop de aansluitpunten. We vragen u deze op
de aangegeven manier aan te brengen. Dit leidingschema is slechts een advies en hier kunnen geen
rechten aan ontleend worden. Stopcontacten voor regulier huishoudelijk gebruik en bestaande
apparatuur zijn hierop door ons niet aangegeven.
Wilt u zo vriendelijk zijn ervoor te zorgen dat alle installatiewerkzaamheden voor aanvang van levering
van de keuken gerealiseerd zijn en dat de vloer en de muren in de ruimte afgewerkt zijn? Ook willen we
u vragen de ruimte waarin de keuken geplaatst wordt droog, verwarmd en veegschoon te maken en te
voorzien van elektriciteit.

Mocht u voor een keuken met een eiland afzuigkap hebben gekozen, dan is het belangrijk om ervoor te
zorgen dat de afvoer op de juiste plek zit en dat de constructie waar de kap aan komt te hangen
voldoende verstevigd is.
Afroep
Indien u uw keuken op afroep heeft gekocht staat de leverweek nog niet vast. We vragen u uiterlijk 12
weken van tevoren een afspraak te maken voor het bepalen van de leverweek. Dit kan via
bovenstaand telefoonnummer.
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust
contact met ons op.
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen.
Met vriendelijke groet,

Keukenkampioen
Kevin Ursem

Keukenkampioen B.V.
Grogfmonsslraal 3 5145 RA Waalwijk Nederlond
IBAN NL59 RABO 0124 8208 24 BTW NLB054.26.l 64.B.01 BTW BE 0Bi5 158 226 BTW DE 310276630 KvK
1B0469BO

LEIDINGADVIES

Keuke

Ordernummer 2 0231 059872
Klantnaam

Kampioen in keukens

Voordat de keuken gemonteerd kan worden, is het van belang dat een aantal zaken met betrekking tot de leidingen goed geregeld is.
Indien u rekening houdt met onderstaande richtlijnen, kunnen wij ervoor zorgen dat uw keuken straks netjes en helemaal volgens uw
wensen geplaatst wordt. Heeft u vragen over onderstaande richtlijnen? Uw keukenadviseur helpt u graag verder.
01.

Worm water aansluiting d.m.v. 15 mm koper of 1/2" muurplaat

60cm hoog

02.

Koud water aansluiting d.m.v. 15 mm koper of 1/2" muurplaat

60cm hoog

03.

Koud water aansluiting tbv vaatwasser/wasmachine (met beluchterkraan)

60cm hoog

04.

PVC afvoer tbv spoelbak en/of vaatwasser 15 cm boven de plint. Bij een vaatwasser op hoogte min. 40cm lov
onderzijde vaatwasser en max. 80 cm hoog

05.

Haakse gaskraan. Deze mag maximaal 4cm uit de muur steken en moet bereikbaar blijven, dus niet geplaatst
worden achter een plint.

. .... cm hoog

06.

Inbouw wandcontactdoos tbv (combi)stoomoven met een maximale aansluitwaarde van 3680watt

. .... cm hoog

07.

Inbouw wandcontactdoos tbv oven-combimagnetron met een maximale aansluitwaarde van 3680watt

. .... cm hoog

08.

Inbouw wandcontactdoos tbv vonkontsteking gaskookplaat.

. .... cm hoog

09.

Inbouw wandcontactdoos tbv koelkast/vriezer.

10.

Inbouw wandcontactdoos tbv vaatwasser/wasmachine met een maximale aansluitwaarde van 3680watt.

11.

Inbouw wandcontactdoos tbv afzuigkap. Let op! Bij een eilandkap een kabel met contrastekker nodig.

12.

Inbouw wandcontactdoos tbv oven/combimagnetron met een maximale aansluitwaarde van 3680watt.

13.

Inbouw wandcontactdoos tbv magnetron.

14.

Inbouw wandcontactdoos enkel/dubbel tbv inbouwafzuigunil/verlichting

15.

Inbouw wandcontactdoos tbv koffiezetapparaat met een maximale aansluitwaarde van 3680watt.

.. ... cm hoog

16.

Inbouw wandcontactdoos tbv verlichting. LET OP! Dit aansluitpunt moet spanning krijgen via een schakelaar.

..... cm hoog

17.

Inbouw wandcontactdoos tbv inbouw boiler/kokendwalerkraan (=/- 2600watt)

18.

Perilex wandcontactdoos

1 9.

Aansluitpunt tbv inbouw stopcontact/energiezuil

..... cm hoog

20.

Aansluiting voor afvoer afzuigkap. Diameter volgens voorschrift leverancier. Afvoergal afhankelijk van de
bouwkundige situatie ter plaatse.

..... cm hoog

23.

Loze leiding {22mm) tbv aansluiting verlichting in wandschap. Let op dal de leiding precies op de positie van het
wandschap uit de muur komt.

. .... cm hoog

f.2..<!..�....

L,>.cm hoog

&,cm hoog
. .... cm hoog
?�.Ycm hoog

<? og__ cm hoog
. .... cm hoog

watt tbv kookplaat/ov.eAtf,oa:wis+sio.Qmo.)Len.

Q)Scmhoog

..... cm hoog
T,cm hoog

24.

..... cm hoog

25.

. .... cm hoog

26.

..... cm hoog

27.

. .... cm hoog

LET OP: Bij een kookeiland met daarboven een eiland afzuigkap moet u met de volgende voorwaarden rekening houden. In verband
met het gewicht van tenminste 50kg en zal een deugdelijke constructie aanwezig moeten zijn om de afzuigkap op te hangen. Het
plafond moet afgewerkt zijn. Vraag hier over advies bij uw aannemer. - Alle maten zijn hartmaten vanaf de afgewerkte vloer - De
wandcontactdozen dienen vlak inbouw te zijn - Aansluitmaterialen zoals perilex stekker, afvoer syphon e.d. worden NIET meegeleverd.

Keuken Kampioen B.V.

Postbus 10012 5140 DA Woolv,ijl-:
IBAN Nl59 RABO0l24 820B 24 BTW Nl8054.26.16 .B.0I BTW BE 0845158 228 BTW DE 318276630 KvK 18046980

◄

LEIDINGADVIES AFBEELDING
Ordernummer
2
059872 Klantnaam

0231

WC111dcn dienen vlok en hooks. j
afgewerkt Ie zijn.

Loidingruirntc ochier
achtc,-•Nond Î5 l cm.

---

1Nandkost

;,... L-----.,_,.-

Onderzijdo wandcontact

dozen dienen ollijd boven
de achterwand te zitten.
(1or plekke niet in 1o
bouv;c:n)

----�

Workblc1d

1

..

rronl

Onderkast

Vloer dien! vk1k on hooks
of�owerkr Ie zijn 101 muur
lgecn hoo9lcvcrschil)

loidingruimto achter
ach1e1wond is. 3 cm

Achter alle
apparatuur mogen
..9-Qfill leidingen op
de muur.

Ruimte !usson voorzijdo
afgewerk1c vloer en muur is
max. 40 cm.

- Zorg ervoor dal de keukenruimte schoon en opgeruimd is en dal de vloer goed is afgedekt- Achter een carrouselkast (90cm x 90cm of 80cm
x 80cm) is geen leidingruimte aanwezig. Onder een carrouselkast wel (afhankelijk van de plinlhoogle -/- 25 mm).
- Onder en achter een vaatwasser, onderbouw wijnkoeler, onderbouw vriezer of onderbouw koelkast is beslist geen leidingruimte aanwezig.
- Achter alle apparaten mogen geen leidingen op de muur geplaatst worden.
- Vloertegels of parket bij voorkeur doorleggen tot aan de muur. Eventueel tol maximaal 40 cm uit de muur leggen en resterende
hoogteverschil egaliseren in verband mei plaatsing van uw plint.
- Bij vrijstaande apparaten (b.v. gasfornuis) vloer altijd doorleggen tot aan de muur.

Keuken Kampioen 8.V.
Poslbus 10012 5140 DA Waot-.vijk
!BAN Nl59 RABO 0124 8208 24 BTW Nl8054.26.164.8.01 BTW BE 0845 158 228 BTW DE 318276630 KvK 18046980

2.

or�\ os3�)L
Keuken Kampioen Almere <almere@keukenkampioen.nl>

Fwd: lnmeetrapport

1 bericht

concent-automail DKM <concent-automail@keukenman.nl>
Aan: Keuken Kampioen Almere <Almere@keukenkampioen.nl>

31 augustus 2020 om 13:43

---------- Forwarded message --------Van:
Date: ma 31 aug. 2020 om 12:32
Subject: Re: lnmeetrapport
To: Keuken Kampioen <concent-automail@keukenman.nl>
Dag Kevin,
Zoals vrijdag besproken zou ik nog even terugkomen op de grootte van de lift. Deze is 1, 1 meter bij 2, 1 meter.
Groetjes,

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 27 aug. 2020 om 16:50 heeft Keuken Kampioen <concent-automail@keukenman.nl> het volgende
geschreven:
Beste
Vandaag is uw keukenruimte ingemeten door Stalma, Eddy. In de bijlage vindt u zijn inmeetrapport.
Nu de inmeting is voltooid, kunnen wij uw nieuwe keuken gaan bestellen. Voor een succesvol vervolg
willen wij een aantal zaken graag onder uw aandacht brengen.
De bestelling van uw nieuwe keuken:

Tijdens ons vervolggesprek neem ik graag de leverweek en eventuele aanpassingen naar aanleiding
van het inmeten met u door.
De keuken wordt besteld op basis van de maatvoering zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening
van de keukenruimte.
Ons vervolggesprek is gepland op 28-08- 2020.?
Voor bezorging en montage van uw nieuwe keuken:

De keukenruimte dient bij levering en montage vochtvrij, schoon en leeg te zijn.
Alle leidingen dienen bij aanvang montage conform het verkregen leidingschema te liggen.
Eventueel stucwerk of tegelwerk dient bij montage gereed en droog te zijn.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen!?
Met vriendelijke groet,

