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+31 493 699595
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www.kootautomation.nl
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ABN-AMRO Helmond
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BTW no:

59.60.14.112
NL 56 ABNA 0596014112
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58129243
NL 8528.87.346.B.01

OFFERTE
Datum
1-01-2016

Onze referentie
Koot materiaalbak

Koot materiaalbak









Vierkant model
Afmetingen 603 x 603 x 1021 mm
Inhoud van 200 liter
Voorzien van doorzichtige PET deksel
Mogelijkheid voor zuigbuis voor een goede lediging
Voorzien van wielen
Eenvoudig te reinigen
Handmatige stortklep voor snelle lediging

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de
METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens
de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.
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Prijsstelling:
1 st.

Koot materiaal bak 200 liter

€

898,-

5 st.

Koot materiaal bak 200 liter

€

719,- /st

10 st.

Koot materiaal bak 200 liter

€

679,- /st

CONDITIES:
Levering
Levertijd
Betaling
Prijzen
Garantie
Installatie
Instructie
Veiligheidsnormen
Geldigheidsduur offerte
Orderacceptatie
Eigendomsvoorbehoud

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

vrij op wagen voor uw fabriek
uit voorraad
100% binnen 30 dagen na levering
exclusief BTW
1 jaar
exclusief
exclusief
conform CE
30 dagen
onder voorbehoud akkoord directie Koot Automation & Service
goederen blijven eigendom van Koot Automation & Service totdat de
volledige hoofdsom is voldaan

Wij vertrouwen erop u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw gunstige berichten, graag
tegemoet. Mocht u nog vragen en/ of nadere informatie willen hebben, dan vernemen wij dat graag van u. Inmiddels
verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
Koot Automation & Service B.V.

Sales team
sales@kootautomation.nl

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de
METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens
de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

