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Oude eiken, grenen wagonplanken en
Ruw/donker eiken of beuken wagonplanken
zijn relatief duur, dus mocht u met onderstaand verhaal geen goed idee van de prijs
hebben bel ons dan liever eerst even op dan reken ik voor u de prijs uit. Mocht u dan
een keer willen komen kijken, dan kunnen we eventueel direct een afspraak maken
omdat we geen vast openingstijden hebben! Ook de voorraad wisselt!
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21% BTW
Meeneemprijzen
Prijzen gaan per m2 omdat wagonplanken verschillende breedtes hebben.
Wij hebben volgende eiken wagonplanken voor u:
1) Echte oude wagonplanken diverse breedtes (Euro 209.00 per m2)
2) Echte oude grenen Z profiel wagonplanken diverse breedtes (Euro 67.00 per m2)
3) Ruwe blanke wagonplanken diverse breedtes (Euro 122.00 per m2) winddroog
4) Ruwe donkere wagonplanken diverse breedtes (Euro 125.00 per m2) winddroog
5) Beuken wagonplanken diverse breedtes (Euro 125.00 per m2) winddroog
Voorraad
1)We hebben echte oude eiken wagonplanken van ca 4,5 cm dik.
Doorgaans beschikbare lengte/breedte maten: Lengtes ca 270 - 275 cm Breedtes
van ca 15 - tot ca 24 cm Verkoop alleen hele planken.
We hebben doorleefde en strakke planken
2)We hebben oude grenen Z profiel wagonplanken van ca 5 cm dik.
Doorgaans beschikbare lengte/breedte maten: Lengtes ca 270 - 280 cm Breedtes
van ca 15 - tot ca 21 cm Verkoop alleen hele planken.
We hebben doorleefde en strakke planken.
3+4) De blanke, ruw blanke en ruw donker eiken wagonplanken zijn allemaal circa
270 - 280 diverse breedtes tussen 19 en 24 cm ca 4 cm dik, winddroog. Verkoop
alleen hele planken! Al deze planken zijn uniek omdat zij individueel handmatig zijn
bewerkt
4) Pracht beuken wagonplanken. Tussen 17 en 30 cm breed Lengtes ca 300 cm dik
4 cm, winddroog. Verkoop alleen hele planken!

.
Zelf uitzoeken
U mag bij ons zelf uitzoeken, mits u de stapel weer netjes terug legt. Eventueel
zoeken we samen met u de planken uit.
Afkorten op lengte
Eventueel afkorten op lengte is gratis bij kleine hoeveelheden.
1)Voorbeeld prijzen voor echte oude eiken wagonplanken
1 x Plank van ca 4,5 cm dik en ca 271 x 20 cm is 0.405m2 a Euro 209,00 p/m2 is
Euro 113,00 plank (meeneemprijs). Verkoop alleen hele planken
2)Voorbeeld prijzen voor echte oude grenen Z profiel wagonplanken
1 x Plank van ca 5 cm dik en ca 280 x 20 cm is 0.56 m2 a Euro 67,00 p/m2 is Euro
37,50 plank (meeneemprijs). Verkoop alleen hele planken
3+4) Voorbeeld prijzen voor winddroge ruw donker of blanke eiken
wagonplanken
1 x ruw donkere plank van ca 4 dik en ca 280 x 20 cm is 0.560m2 a Euro
125.00 p/m2 is Euro 70,00 plank (meeneemprijs). Verkoop alleen hele planken
1 x ruw blanke plank van ca 4 dik en ca 280 x 20 cm is 0.560m2 a Euro 122,00 p/m2
is Euro 68,00 per plank (meeneemprijs). Verkoop alleen hele planken
5) Voorbeeld prijzen voor winddroge beuken wagonplanken
1 x ruw donkere plank van ca 4 dik en ca 300 x 27 cm is 0.81m2 a Euro
125.00 p/m2 is Euro 101,00 voor deze plank (meeneemprijs). Verkoop alleen hele
planken

Schuren of borstelen (ook makkelijk zelf te doen)
(schaven is bij ons geen optie en wij adviseren dit ook niet te doen, omwille van het
eindeffect)
Toeslag Euro 12.00 per vierkante meter (minimumbedrag is Euro 24.00 (afhankelijk
van hoeveelheid kunt u hier op wachten)
Tafelblad/ Onderstel
Complete tafelbladen, sidetables bladen e.d. met of zonder metalen onderstellen
Is mogelijk. Echter blijft het een halffabricaat (wij zijn slechts houthandel/zagerij) dus
zult u zelf de final touch moeten doen, zoals bijvoorbeeld eventueel fijn naschuren, onderstel er tegen aan schroeven, behandelen met bijvoorbeeld bijenwas
of beits e.d.
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Indien er nog vragen zijn of onduidelijkheden dan kunt u ons altijd bellen of
mailen
Hartelijke Groeten, Het Weeltje - Ronald Molendijk
Prijzen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt en op basis van meest recente
inkoopprijzen
Hout is natuurlijk materiaal en kan tijdens drogen/nat worden krimpen of uitzetten en
mogelijk vervormen/scheuren. Wij proberen altijd e.a. op basis van onze lange ervaring
zoveel mogelijk te voorkomen, maar uiteindelijk is de natuur de baas.
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Op al onze leveringen, diensten en offerte's zijn onze Algemene en Leveringsvoorwaarden
van toepassing. Het accepteren van een aanbieding of
het doen van een bestelling betekent dat u deze Voorwaarden accepteert.
Zowel onze Algemene als Leveringsvoorwaarden kunt u op downloaden op;

http://www.hetweeltje.nl/Algemene%20voorwaarden.pdf

http://hetweeltje.nl/Leveringsvoorwaarden.pdf

