Montage Service Roessink

Naam klant
projectnum
mer

:
:

___________________________
___________________________

HOOGTE:

______mm

BREEDTE:

Wand A ______mm

WANDEN

Wand B ______mm

Wand C ______mm

geldt Voor de

Wand D ______mm
A
wanden tegelklaar
tegelklaar maken door
wand betegelen
betegelen tot hoogte
tegel merk
tegel kleur
tegel maat
manier van betegelen
tegelstrip
voeg kleur
mozaïek
hoe / waar mozaïek elders
wand stuken
welke gedeelte stuken
soort stucwerk
leidingen liggen op de juiste plaats
wie leidingen aanpassen
bad plaatsen
wastafel(s)/ meubel plaatsen
stoomcabine / douchecabine:
zelfdragend toilet / bidet/ urinoir
douchedeur / wand
aantal wastafelkranen
fontein plaatsen
spiegel plaatsen
radiator plaatsen
verlichting plaatsen
wandcontactdoos
schakelaar / dimmer
accessoires plaatsen
overige bijzonderheden

ja
nee
bewoner

Montage Service Roessink

ja
nee
A: ….….mm / B: …..…mm C: …..…mm / D: …..…mm
__________________________________________
__________________________________________
………. x ……….mm
horizont.
verticaal
rechts verb. half steens
ja, ca .vanaf hoogt…..…mm
nee
__________________________________________
ja
nee
__________________________________________
__________________________________________
ja
nee
__________________________________________
__________________________________________
glad
schuurwerk
anders nl. ……………...
ja
nee
N.v.t.
bewoner
Montage Service Roessink
whirlpool
ja
nee
ja
nee
1
2
3
…….stuks./…………mm
ja
nee
ja
nee
ja
nee
……….stuks
Opbouw
inbouw
ja
nee
Opbouw
inbouw
ja
nee
…… stuks
ja
nee
ja
nee
ja
nee
…… stuks
ja
nee
…… stuks
ja
nee
…… stuks
__________________________________________
__________________________________________

Graag het formulier volledig met tekening retour zenden aan Montage Service Roessink

B

C

D

Montage Service Roessink

VLOER & PLAFOND
VLOER
bestaande (onder)vloer is van
nieuwe vloer aanbrengen
met materiaal

Opbouw van de vloer
beton
hout
ja
nee
hout
zwaluwplaat

plaatsen
soort

Vloerverwarming
ja
nee
elektrisch

leidingen liggen op de juiste plaats
aanpassen door

Leidingwerk
ja
nee
bewoner

plaatsen easydrain / vloerput

Afvoer materiaal
ja
nee

vloer betegelen
Tegels merk
tegels maat
voeg kleur
manier van betegelen
mozaïek

afdekvloer

CV installatie

Montage Service
Roessink

___________________
___________________
___________________

___________________
___________________

_____________________
_____________________

anders namelijk: _____________________

Tegelwerk
ja
nee
_____________________
_________________________________________________________
______X______mm
_________________________________________________________
recht
half steens
diagonaal
_____________________
ja
nee hoe en waar; _______________________________
Overige bijzonderheden
_________________________________________________________

PLAFOND
nieuw plafond aanbrengen
soort
stuken van plafond
soort stukwerk

Type plafond
ja
nee
gipsplaat
systeem
ja
nee
glad
schuurwerk

verlichting plaatsen
soort
ventilator plaatsen

Elektra
ja
nee Stuks………..
_____________________
halogeen
gewoon
anders namelijk _____________________
ja
nee
_____________________

Graag het formulier volledig met tekening retour zenden aan Montage Service Roessink

anders namelijk
anders namelijk

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

