Beste,
Hierbij de prijs van uw gevraagde bestelling:
-

Mobiele elektrische ketel om vloerverwarming op te starten

Het totaal pakket bedraagt 10,00€/dag.
Hierna de prijs voor specifieke huurperiodes, nl.:
- voor 14 dagen: 175 € excl. BTW (140 € + 35 € transportkosten)
- voor 3 weken: 245 € excl. BTW (210 € + 35 € transportkosten)
- voor 4 weken: 280 € excl. BTW (gratis transport vanaf 4 weken)
- voor 6 weken: 450 € excl. BTW (gratis transport vanaf 4 weken)
Vanaf 4 weken huur is het transport gratis, indien de huurperiode korter is, rekenen wij 35 €
transportkosten !
Huurperiode leggen wij nooit vooraf vast , gelieve ons 2 dagen voor ophaling te verwittigen.
Alvorens wij een toestel plaatsen, voeren we een vochtmeting uit.
Hierdoor kunnen we een schatting maken van de hoeveelheid vocht in uw woning.
Indien u kurk-, giet-, parket- of laminaatvloer wil leggen, raden we aan om een bouwdroger DF400 of
DF 800 en een axiaal ventilator te gebruiken. Dit versnelt het droogproces.
U kan ook elk toestel apart huren.

10,00€/dag

Bekijk gerust onze website: http://bouwdroger-verhuur.be/prijsinfo.html
Bij bestelling dient u uw facturatieadres, werfadres en gsm-nummer (contactpersoon op de werf)
door te geven.
Om bij levering de geschatte aankomst beter te bepalen (afhankelijk van het dagelijkse verkeer en
files), bellen wij u 30 minuten voor aankomst op de werf.
Bij levering bedraagt de minimum huurperiode 14 dagen !
U kan de toestellen bij ons zelf komen afhalen: Beekkantstraat 56 te 9420 Mere en dit enkel op
afspraak. De minimum huurperiode is 1 dag.
Gelieve u te voorzien van een waarborg van 200 € cash bij levering of afhaling.
De waarborg kan ook worden overgeschreven op het rek.nr.: BE27 8601 0732 9973 met als
mededeling het werfadres.
Wij danken u voor uw interesse en aarzel niet ons te contacteren indien u bijkomende inlichtingen
wenst.

