Prijsopgave vloer
Durk Reinsma
Binnenhuisadvies
Sr. v/d Vegtstraat 64
8491 GE Akkrum
Tel: 0566 651737
Fax: 0566 650820

Algemene info: Vloeren zijn er in diverse uitvoeringen, er zijn zoveel typen en soorten,
wat het bepalen van de keuze niet eenvoudig maakt. Wij hebben hiervoor een lijst samen
gesteld met vragen waardoor de keuze eenvoudiger wordt. Stuur de lijst via de mail of
post naar ons op en wij geven uw een advies welke vloeren het meest geschikt zijn, met
hieraan gekoppeld een prijsindicatie per m2

Program van eisen
E-mail: info@reinsma.nl
www.vloerinfo.nl

Inhoud
>Planken vloer
>Lamelparket
>Tapis
> Oude vloer
>Renaissance panelen
> Antiek ambachtelijk

Ieder vloer heeft een eigen
infoblad.

Over de bestaande vloer
De bestaande basisvloer bestaat uit;
Cement
Zit er ruimte onder de vloer
Heeft er wel eens water onder de vloer gestaan
Over de aan te schaffen vloer
De nieuwe vloer is een
Weet u al wat voor houtsoort
Zo ja welke soort
Kleur van het hout
Hardheid - indrukgevoeligheid
Mag de vloer naden trekken
Mag vloer vastgezet aan bestaande vloer
Waar komt de vloer
Aantal m2
Aantal vertrekken
Gebouw
Bedrijfsdoeleinden
Kantoor
Woonkamer
Slaapkamer
Werkvertrek
Anders

Hout

………………. vloer
Ja
Nee
Licht
Donker
Hard
Zacht
Ja
Nee
Ja
Nee
Begane grond Verdieping
………………….
………………….

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail
Het monteren van de vloer kunnen we verzorgen.

Bij vragen mail ons.
Wanneer u bovenstaande lijst naar ons terugstuurt, zenden we u een scherpe m2 prijs van
de vloer en beantwoorden we uw vragen. Wilt u ontwerp of advies, de prijs hiervoor
wordt u via een prijsopgave toegezonden, bij ondertekening gaan we voor u aan het werk.
Deze duidelijkheid vinden wij belangrijk, voor u en voor ons.

Fotorealistisch
Interieur- Vloerontwerp
Archief – Inloopkasten
Zonweringen.
Advies en Ontwerp
Kleuradvies

Dit systeem is opgezet voor internet, maar werkt als een winkel. U stelt ons vragen en
wij geven u hierop antwoord. Dit rollenpatroon is ook in de winkel aanwezig. (klant –
verkoper). Het grote verschil is dat wij onafhankelijk zijn van produkt en fabrikant. Dit
geeft vrijheid in de prijzen en ontwerpen. Wanneer wij het nodig vinden komen we bij u
langs om het werk te schouwen de adviezen en ontwerpen met u door te nemen. Keuze
van materialen en kleuren kunnen bepaald en vastgesteld worden.
De mogelijkheid is ook aanwezig om uw interieur of vloer via de mail of CD rom te
ontwerpen. De voordelen hiervan kunt u in de prijs terugzien.

