
OFFERTE 1138  
KLANT ?  

S+B LABORATORIUM TAFEL 

 
 

 

D O R S H O R S T  2  
7 2 1 7 P H  H A R F S E N  

N E T H E R L A N D S  
 

1 4  N O V E M B E R  2 0 1 6  



Offerte 1138 –  Klant ? 

                 
2

  O F F E RT E  1 1 3 8  
KLANT ? – S+B LABORATORIUM TAFEL 

EILAND LABORATORIUM TAFELS VAN S+B  

Hierbij de gevraagde offerte voor een 3.0 meter lange eiland laboratorium tafel van het kwalitatief 
hoogwaardige merk S+B. Onderstaand voorbeeld is een opstelling die in ons eigen lab staat (2,70 
m lang en 1,50 m breed). In de offerte is onderscheid gemaakt tussen het framework en het 
tafelblad. Het framework en de onderkastjes hebben we op voorraad en kunnen we compleet 
leveren, het tafelblad moet nieuw besteld worden. 
 
Figuur 1 – Voorbeeld van uiteindelijke laboratorium opstelling 
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 OFFERTE FRAMEWORK EILAND LABORATORIUM TAFELS 

In onderstaande tabel zijn de specificaties van het gevraagde framework inclusief middenstuk met 
diverse aansluiting en topblad weergegeven. Het tafelbladen hebben we niet op voorraad en zal 
apart aangeschaft worden. 
 
Nieuw kost een complete tafel van dit niveau ongeveer 5000 €.   
  
Tabel 1 - Prijs compleet framework inclusief middenstuk, maar zonder tafelblad en 
kastjes. 

Naam 
 

Werk-
plekken 

Lengte 
in cm 

Breedte 
in cm Stop-kontakten 

Internet 
 

Aardgas 
 

Prijs** 
in € 

Commentaar 
 

Tafel C 6 300 150 2*12 - - 650 Optie 1xgas 
 
 
Tabel 1 - Prijzen bijbehorende onderkastjes (zie foto’s) 

Kastjes 
 Aantal 
 

Lengte 
in cm 

 Breedte  
in cm 

Diepte 
in cm 

Prijs** 
in € 

Ladenblok, wit met 4 laden 2 60 60 45 150 

Deurkast, wit met 1 plank 4 60 60 45 220 
** Prijzen zijn exclusief transport en installatiekosten. 
 
Figuur 2 –Voorbeeld framework opst 
elling 
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OFFERTE NIEUWE TAFELBLADEN BIJ DE EILAND LABORATORIUM TAFELS 

Tafelbladen zijn niet meer op voorraad en dienen bijbesteld (of zelf besteld) te worden. 
Leveranciers van “echte laboratorium bladen” zijn: 

1. Trespa toplab (deze is gebruikt in figuur 2) 
2. Plastica (vergelijkbaar) 
3. MaiLabChem (vergelijkbaar, zie figuur 3) 

We hebben een offerte aangevraagd voor een op maat gemaakte nieuwe tafelblad van het 
materiaal Dekoriet. Het is ook mogelijk om rechtstreeks een onbewerkte dekoriet plaat bij 
Maillabchem te bestellen en op de tafel te plaatsen (zie figuur 3). Het blad is dan aan beide kanten 
30 cm langer dan het middenstuk. 
 
Tabel 3 – Opties en prijsindicaties labtafelbladen 

Kastjes Prijs per tafel 
Dekoriet AshGrey labtafel op maat 
Optioneel met facet, geen scherpe 
randen op de hoek 

c.a. € 726 
 

€ 36 
Dekoriet plaat rechtstreeks c.a. € 520 
Ander materiaal ? 

** Prijzen zijn exclusief BTW, transport en installatiekosten. Werkelijke kosten zijn zonder provisie 
doorberekend. Er kan een klein kleurverschil bestaan tussen de bovenkant van het middenstuk (figuur 2) en de 
nieuwe labtafel (figuur 3). 
 
Figuur 3 – Voorbeeld Ashgrey tafelblad en specificaties leverancier 
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TOTAAL OFFERTE 

De volgende kostencalculatie bevat alle voorheen gespecificeerde fases van dit project.  
Indien akkoord wordt opdrachtgever verzocht een getekende exemplaar van de offerte retour te 
zenden.  
 

Onderdelen Kostprijs in € (1) 

Eiland laboratorium frameworks.   
De opgegeven kostprijs gaat uit van labtafel C met een lengte 
van 3 meter, inclusief 4 deurkastjes en 2 ladeblokken, 
stopcontacten, etc. 

4 deurkastjes en 2 ladeblokken 
 
Transportkosten en installatie instructie (2 uur) 
Transport en volledige installatie tafel (2) 

€ 650 

 

 
€ 370 

€ 125 
                  (€ 350) 

Eiland labtafel bladen.  
Prijs hangt af van de door de klant gemaakte keuze. Aanname is 
gemaakt dat een blad op maat gemaakt wordt met facet randen 
 
Het alternatief is een volledige dekoriet plaat (3670*1530 mm) 

Transport plaat 

€ 762 

 

                 (€ 520) 

€ 75 

Projectkosten 
Projectkorting 15% (3) 
Totale kosten 

€ 1982 
€ -155  
€ 1827 

(1) Facturering vind plaats na afloop van het project 

(2) Aansluitingen op de in het middenstuk gemonteerde stopcontacten etc. zijn buiten beschouwing gelaten. 

(3) De projectkorting is alleen geldig voor het laboratorium framework en de kastjes. De prijs voor het 
tafelblad is extern en dus vast. De kosten van het tafelblad rekenen we rechtstreeks door aan de klant. 

Met vriendelijke groet,        Acceptatie en bevestiging,  

   ___________________________ 
 
H. Kerkdijk          Klant 
Director KAIN Innovations            
                       
          
Date: 14-11-2016        Date:_______________________   
  



APPENDIX – FOTO’S RECENT GEINSTALLEERDE TAFEL BIJ KLANT ? 

 


