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Wat kan ArcBox Services voor U betekenen

ArcBox services is een gevestigde waarde in de kempen; met meer dan drie generaties ervaring 
kunnen we putten uit een enorme bron van ervaring. Die ervaring nemen we elke dag mee op pad 
naar onze klanten.

Door de jaren heen hebben we ons ontpopt tot een bedrijf dat sterk staat in verschillende 
marksegmenten, zo verzorgen we graag:

 Uw zonnepanelen installaties;
 Uw verbouwingsprojecten;
 Uw elektrische voorzieningen;
 Uw sanitaire installaties (verbouwing of nieuwbouw);
 Uw warmtepomp
 En zoveel meer

Indien u met ons in zee gaat dan kan u rekenen op de uitvoering van de geplande werken door onze 
eigen mensen. Wij garanderen dan ook dat alles wat we doen, we zelf tot in de puntjes afwerken tot 
een piekfijn resultaat waar u en wij trots op mogen zijn.

Offerte aanvraag
De offerte die u via deze weg ontvangt is samengesteld om u een geheel gepersonaliseerd voorstel te 
doen voor het verzorgen van uw werken. Deze offerte is uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. 
Mochten er nog dingen ontbreken volgens uw idee; laat het ons dan zeker weten dan vullen we ons 
voorstel aan met de nodig die u nog mist in deze offerte.

Offerte bevestiging
Gaat u akkoord met de offerte dan vragen we u de offerte te onderteken op pagina 4 en ons terug te 
bezorgen via e-mail of post. Eenmaal de offerte werd bevestigd kunnen we uw opdracht in onze 
planning verwerken.
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Sanitair detail 
Deze sectie bevat de offerte details met betrekken tot de Sanitaire installatie

Saniclass back to wall ligbad

1 x € 999,00 € €  1.208,79 (21%)

Herinrichting badkamer volgens plan

1 x € 2.460,00 € €  2.976,60 (21%)

Natural Wood Badmeubel grey oak met wastafel

1 x € 2.440,39 € €  2.952,87 (21%)

ex btw : €  5.899,39
btw : €  1.238,87

totaal sanitair : € 7.138,26
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Offerte totaal
Alle hierboven vermelde items kunnen we reeds verzorgen tegen onderstaande prijzen. Mocht u 
beslissen de werken door ArcBox Services te laten uitvoeren volgens deze offerte, gelieve dan via e-
mail of post deze offerte ondertekend terug te sturen. Werken kunnen pas in de planning 
opgenomen worden na het goedkeuren van de offerte.

Algemeen Subtotaal: € 5.899,39

Algemeen BTW € 1.238,87

Algemeen Totaal € 7.138,26

Mocht u nog vragen hebben ivm een bepaald item op deze offerte zullen wij deze met heel veel 
plezier telefonisch of per e-mail toelichten.

Met de meeste hoogachting
Zaakvoerder ArcBox Services

Handtekening ArcBox Handtekening voor akkoord

Zaakvoerder Klant (Familie Kloek)
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Sanitair algemeen 
Voor sanitaire toestellen werken we samen met onze partner Desco te Wijnegem, ter plaatse heeft u 
een ruime keuze uit verschillende toiletten, baden, kranen, etc.

Eenmaal u weet welke toestellen u wenst plaatsen wij ze op uw offerte en doen wij de bestelling in 
uw plaats zodat u niets anders hoeft te doen dan het kiezen welke toestellen u wenst.

Korting percentage
Omdat wij nauw samenwerken met Desco kunnen we steeds rekenen op de beste prijzen voor 
verschillende materialen. Daarenboven kunnen we u een persoonlijke korting aanbieden afhankelijk 
van de gewenste artikelen. Als u het totaalbedrag* van uw toestellen samentelt kan u rekenen op 
volgende vastgestelde korting percentages:

 < 1.500 Euro 10% korting
 1.500 Euro - 2.499 Euro 20% korting
 2.500 Euro - 3.499 Euro 30% korting
 > 3.500 Euro 40% korting

* Het totaalbedrag wordt enkel berekend op materialen, werkuren zijn niet inbegrepen in de berekening

Contactgegevens Desco
Toonzaal Wijnegem:

Bijkhoevelaan 2
2110 Wijnegem 
+32 3 326 33 33
info@desco.be
www.desco.be

Openingsuren Desco
De openingsuren voor de Desco toonzaal te Wijnegem zijn als volgt:

ma di woe do vrij za zo
Toonzaal badkamer 9u – 18u 9u – 18u 9u – 20u 9u – 18u 9u – 18u 9u – 18u /
Toonzaal verwarming 
en technieken 8u – 18u 8u – 18u 8u – 20u 8u – 18u 8u – 18u 8u – 17u /

We houden natuurlijk geen rekening met feestdagen en  geplande sluitingsdagen van Desco. Voor de  
meest up-to-date informatie verwijzen we u graag naar de website van Desco www.desco.be

mailto:info@desco.be
http://www.desco.be
http://www.desco.be
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Sanitaire toestellen informatie
Via deze offerte wensen we u wat meer informatie te bieden ivm de toestellen die u koos; u begrijpt 
dat het moeilijk is voor ons om van alle producten steeds de volledige informatie te vermelden dus 
verwijzen we u graag naar de website van de desbetreffende fabrikant voor de meest gedetailleerde 
informatie.

Saniclass back to wall ligbad 
Het Saniclass Back to Wall ligbad kan strak tegen de muur en 
heeft toch de uitstraling van een vrijstaand bad. Hierdoor 
ontstaat er geen loze ruimte achter het bad, maar door de 
afgeronde hoeken kan het bad wel in een kleinere badkamer!

Adema is een merk dat staat voor luxe en heeft zowel klassieke 
als moderne producten in het assortiment. Kies voor dit bad een 
ondiepe sifon, die tussen de bodem van het bad en de tegelvloer 
gemonteerd wordt.

 Inclusief klikwaste chroom
 Hoogglans wit acryl
 6 - 8 mm dik ondersteund met glasvezel
 Verstelbare poten voor stabiele 

ondersteuning

Natural Wood Badmeubel grey oak met wastafel
Saniclass Natural Wood Badmeubel 100cm Grey Wash massief hout,
Badmeubel Natural Wood 100 is compleet met:

 Onderbouwkast met 1 lade (volledig grey wash massief hout)
 Wastafel met 2 kraangaten (materiaal: natuursteen)
 Spiegelkast met massief houten rand 
 Bevestigingsmaterialen
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De onderbouwkast van het badkamermeubel bevat 1 lade. Dit meubel (gemaakt van MDF met een 
eikenhout laag) is uitgevoerd met 2 universele kraangaten (iedere wastafelkraan kan hierop 
gemonteerd worden).

Kraanwerk niet inclusief en dient apart te bekeken worden
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Garantiebepalingen

Algemeen
De Arcbox Services-garantie betreft de door Arcbox Services-medewerkers geplaatste of geleverde 
materialen. Deze garantiebepalingen gaan in vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling van het factuur, 
kan ArcBox Services geen service/garantie bieden.

Indien ArcBox Services de materialen heeft geplaatst, gelden naast de excl. materiaalgarantie, 
volgende bepalingen bij een eventuele interventie:
 binnen het jaar na factuurdatum: gratis voorrijkost en/of werkuren.
 1 jaar na factuurdatum: voorrijkost en werkuren zullen worden aangerekend aan de klant.

Indien ArcBox Services enkel de materialen levert en de installatie door de klant of door derden is 
uitgevoerd, is de garantie beperkt tot de materiaalgarantie van het product zelf.

Sanitair
Garantie Sanitair

Op sanitaire toestellen kunnen we helaas geen garantie geven, fabricagefouten dienen binnen de 4 
weken na plaatsing gemeeld te worden. Op de plaatsing van de toestellen  (bedrading, afvoeren, 
etc.) kan u wel steeds rekenen op een garantie van 3 jaar; op voorwaarde dat de schade een gevolg is 
van natuurlijke slijtage en niet van schade toegebracht door verkeerd gebruik.


