Toelichting
Dit bestek is voor reconditioneringsbedrijven én de opdrachtgevers (verzekeraar, schadeexpert, klant). Het bestek geeft snel inzicht in de al dan niet opgenomen werkzaamheden,
aandachtspunten en bijzonderheden.
•

Het reconditioneringsbedrijf vult het bestek in en voegt het als bijlage toe aan de
offerte;

•

Voor de opdrachtgever is het eenvoudiger om meerdere offertes te vergelijken.

Technische reconditionering is uitgesloten, tenzij het onderdeel uit maakt (in onderaanneming)
van het werk waar de reconditioneerder voor inschrijft.
Het platform Reconditionering van Schoonmakend Nederland heeft dit bestek in overleg met
opdrachtgevers opgesteld.
Suggesties voor verbeteringen
Heb je, door dit bestek te gebruiken, ideeën over hoe we dit document kunnen verbeteren? We
horen dat graag. Stuur een e-mail met je voorstel(len) naar
schoon@schoonmakendnederland.nl.

Bijlage bij offerte
Algemeen
Bedrijf
Besteknummer/Projectnummer
Datum opname activiteiten
Datum inleveren bestek
Schade adres:

Naam
Adres
Postcode Plaats

Aanbieding betreft

 Brand

 Water

 Storm

 ……………………………………………………….

Gradatie

Titel

Als in:

Normvoorbeeld

01

Opgeruimd

Bouwplaats

Enige restvervuiling mogelijk

02

Veegschoon

Groothandel/Magazijn

Netjes doch niet op detailniveau

03

Gereinigd

Kledingwinkel/Supermarkt

Alle vuilaanslag verwijderd

04

Optimale reiniging

Kantoor/Woning

Schoon en vlekvrij gepoetst

05

Bacterieel niveau

Apotheek/Ziekenhuis

Volledig schoon en gedesinfecteerd

Opgenomen werkzaamheden
Geef aan welke ruimten én specifieke werkzaamheden in uw offerte zijn verwerkt. Er is ruimte voor een nadere toelichting.
Ruimten

Opstal-inhoud

Toelichtingen

Gradatie

Bijzondere aandachtspunten
Geef aan welke kosten buiten beschouwing zijn gelaten, maar wel door derden uitgevoerd dienen te worden. Overlegd
moet worden of deze kosten alsnog in uw offerte moeten worden verwerkt of op basis van regie ingehuurd worden.
Activiteit

Naam derden

Geschatte kosten*

*Indien bekend
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Niet in offerte verwerkte kosten
Geef aan welke activiteiten NIET in de offerte zijn verwerkt en geef een toelichting. Denk in dit verband aan onderstaande
zaken.
 Slopen/Strippen

 Kanalen

 Daken

 Schachten

 Liftcabines

 Ontgeuren

 Ventileren

 Drogen

 Verwarmen

 Afzettingen

 Bewaking

 Containers

 Water/stroom

 Asbest

 Daken

 Steigerwerk

 Reconditioneren

 Textiel

 …………….

 ……………._

Bijzonderheden
A

In verband met een

 Niet van toepassing

 Wel van toepassing:

 Op kleur

 Transparant

eventuele
wandafwerking

Toelichting, indien van toepassing

 Coating wordt dekkend aangebracht
 Coating wordt niet dekkend aangebracht

isoleren/coaten

 Ondergrond op juiste manier behandelen tbv de
coating
B

Risico-inventarisatie

 Niet van toepassing

 Wel van toepassing

C

Plan van aanpak

 Niet van toepassing

 Wel van toepassing

D

Speciaal transport

 Niet van toepassing

 Wel van toepassing

E

Planning/tijdslijn

 Niet van toepassing

 Wel van toepassing, te weten: ……………………………..

F

Beperkingen

 Niet van toepassing

 Wel van toepassing, te weten: ……………………………..

G

Opgenomen

Meer dan 8 uur per dag

 Wel

 Niet

overwerk-toeslagen

Uitsluitend dagdiensten

 Wel

 Niet

Avondwerkzaamheden

 Wel

 Niet

 n.v.t.

Nachtelijke werkzaamheden

 Wel

 Niet

 n.v.t.

Weekenddienst/feestdagen

 Wel

 Niet

 n.v.t.

Reis- en verblijfkosten

 Wel

 Niet

H

Eventueel extra
toelichtingen

Ruimte voor eventueel aanvullende informatie/gegevens
Betreffende oplevering
Betreffende VGWM
Betreffende eindafwerking
Overige
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