
 

Offerte 
Guwa Container Homes B.V. 

Van Heemskerckstraat 29 (Loods) 
4671 RE Dinteloord 

 

 

 

 
Onderwerp 
Containerwoning  

Onze referentie 
#012002WA 

Offertedatum 
13-01-2020 

 

Geachte mevrouw Pastoor, 

 

Hierbij ontvangt u van ons het voorstel voor het uitvoeren van de bouw van de containerwoning 

volgens tekening ‘eenmaal 40 ft containerwoning’ met conform het gesprek d.d. 10-01-2020. 

 

A – Gebruikte container 40 ‘ HC 12,1 x 4.88 x 2,89 meter. 

Tevens wordt de 40 HC’ uitgesneden, gestabiliseerd en gerold. 

Uitgangspunten 
Het voorstel hebben wij gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 Tekening ‘tweemaal 40 ft containerwoning’ 

 Gesprek d.d. 10-01-2020. 

 
Omschrijving 

Hieronder treft u een opsomming aan van de werkzaamheden die wij aan u offreren. 

 
 Loodgieterswerk – Optie 
 Sanitaire voorziening 

 Constructief 
 Kozijnen - Optie 

 Elektriciteit 

 Constructie – binnenkant 
 Constructie – buitenkant 

 Vloerafwerking 

 Raamdecoratie – Optie 

 Buitengevel 

 
Een gedetailleerde omschrijving van de installaties en overige materialen vind u in de bijlagen. 

 

 

 
Guwa 

Container Homes B.V. 

Celebesstraat 7 

4618 AA Bergen op Zoom 

www.guwahomes.com 

info@guwahomes.com 

IBAN: NL78RABO 0334 8452 70 

BIC CODE: RABONL2U 

 Tel. 06 – 37 40 76 09 KvK 73112976 BTW NL: 859359748B01 

 

Algemene Voorwaarden bijgesloten 

 

http://www.roksinstallatietechniek.nl/
mailto:info@guwahomes.com
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Prijs 

De prijs conform bijgaande technische omschrijving bedraagt voor de eenmaal 40 ft woning: 

 

Totaal (exclusief BTW) € 51.950 

Container specificaties: €41.135,00 

Winst / verlies 7 procent (%): €2.880,00 

Algemene kosten 4 procent (%): €1645,00 

Arbeid totaliteit met €43,00 per uur: €6278,00 

 
Genoemde prijzen zijn exclusief: 

• Transportkosten 
• Verzorgen van de plaatselijke fundering, wel bij helpen; 

• Aanvullende eisen nutsvoorzieningen; 

• Alle overige (herstel)werkzaamheden welke niet genoemd in dit voorstel. 

 

Algemene voorwaarden 

Uitgangspunten: Bijgaande Algemene voorwaarden. 

 

Geldigheid: Onze aanbieding blijft gedurende 2 maanden van kracht, na 

dagtekening. 

 

Levertijd: In overleg, na uw schriftelijke bevestiging. 

 

Betaling 
Betalingsvoorwaarden: 35% bij het verstrekken van de opdracht; 

35% startwerk 
20% werkzaamheden gereed 

10% Voor oplevering van de werkzaamheden 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie 

met belangstelling tegemoet. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze offerte, neem dan 

gerust contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Guwa Container Homes 

 

 

Arjan van de Watering 
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Loodgieterswerk: 
 

Schoonwaterriolering: 
 

Niet opgenomen. 

Vuilwaterriolering: 

Leveren en aanleggen volgens het gescheiden systeem van een dikwandige pvc-riolering klasse; 41 

vanaf de buitengevel waar de badkamer tegen is gesitueerd naar de volgende aansluitpunten: 
1 x toilet 

1 x wastafel 
1 x douchebak 

1 x gootsteen 

1 x warmtepomp 

 

De ont- / beluchtingsleiding wordt uitgevoerd in pvc een aangelegd achter de voorzet wand nabij het 

inbouwreservoir in de badkamer. 

 

Prijs: €525,00 

Hemelwaterafvoeren: 

Opgenomen. 

Prijs: €400,00 

Waterleiding: 
 

Leveren en monteren van een drinkwaterinstallatie, uitgevoerd in kunststof meerlagen buis vanaf de 

buiten wand nabij de badkamer / keuken aangelegd; 

 

1 x toilet 
1 x wastafelmengkraan, 1-gats 1 

1 x douchemengkraan, opbouw 

1 x keukenmengkraan 
1 x Boiler – Sentry Es 30 115 L 

 

Vanaf de boiler een warmwaterleiding aanleggen, uitgevoerd in kunststof meerlagen buis, naar de 

volgende aansluitpunten: 
 

1 x keukenmengkraan 

1 x wastafelmengkraan, 1-gats 

1 x douchemengkraan, opbouw 

 
 

Prijs: €1.795,00 
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Verwarming 
 

Berekening conform opgave Installab: 

 De verwarming, maar tevens ook koeling geschiet door een Single split airco systeem, met één 

buitendeel van 7,5 KW. Het binnen systeem heeft een vermogen van 3,5 KW met een totaal 

koelvermogen van maximaal 5,5 KW en verwarmingstotaal van 6,8 KW. Het energie label voor 

het koelen is A++ en verwarmen A+. Dit systeem is voldoende voor een ruimte tot 90m³. 

 

Mechanische ventilatie 
 

Ventilatie-unit: 
 

Woonhuisventilator gemonteerd op in de bergkast / meterkast voorzien van; afzuigventiel 

in de keuken, 75 m3/h en badkamer 50 m3/h. Het kanaalwerk is 125 mm. Door middel 

van een dakdoorvoer in het dak kan de vervuilde lucht worden afgevoerd. 

 
Kanalensysteem: 

 

Uitgevoerd in ronde spiralo kanalen, ø80/ø125, te verwerken in verlaagd plafond en/of 

gerealiseerde koof. Opbouw leidingen uitgevoerd in ronde spiralo buizen. 

De ventilatie unit aan te sluiten door middel flexibel slang. 

Kunststof ventielen: 

Afzuigventiel toilet / badkamer (1) en keuken (1), 

Luchtafvoer: 

Het leveren, door derden op te nemen/ in plakken in dak, van 1 dakdoorvoer ø 125. 

 
 

Prijs: €800,00 



Koeling 
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Het leveren en monteren van Haire Single split, flair type R32 warmtepomp / airconditioner 

geplaatst in de woonkamer als staande uitvoering, deze dient als hoofdverwarmer en als koeling: 

 

• Boren van gevelsparing (metaalboor) 
• Monteren van binnen unit 

• Monteren van buitenunit (opstellen op geveldragers) 
• Monteren van koelleiding 

• Monteren van stuurstroom bekabeling 

• Monteren van voedingskabel (aanleg voedingspunt door derde) 
• Monteren van condens afvoerleiding (uitmonden in de tuin) 

• Monteren conform STEK voorschriften 

 
 

Prijs compleet verwarmen / verkoelen met mechanisch: €3500,00 
 

Verwarming optie (aanvullend) 

 
Elektrische verwarming voor in de slaapkamer: In de slaapkamer plaatsen we een elektrische radiator welke 

d.m.v. een thermostaat geschakeld wordt (zie afbeelding). 

 
 

 
Prijs: €400,00 
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Verwarming optie 2 (alleen verwarmen / niet verkoelen) 

Wij hebben van de container een energiesimulatie gemaakt, hieruit is naar voren gekomen wat de 

gemiddelde kosten zullen zijn met elektrisch verwarmen. Ook is indicatief het op te stellen vermogen naar 

voren gekomen, dit vermogen houden wij aan bij het selecteren van de radiatoren in de woning. 

Een elektrische doorstromer of een elektrische boiler kunnen beide. Hieronder zullen wij het verschil 

uitleggen. 

 

Bij een elektrische doorstromer heeft men continu warmtapwater, bij een boiler is dit tot dat deze leeg 

is. Er wordt uitgegaan van 3x 25 Ampère, bij deze aansluiting kan een doorstromer van maximaal 11kW 

worden gebruikt in combinatie met een douchekop van circa 5,5 liter per minuut kan er dan gedoucht 

worden. 

 

In de bijlage vindt u onze selectietabel voor onze elektrische doorstromers. 

Bij een boiler is er een beperkte hoeveelheid warmtapwater beschikbaar. Voor een twee 

tweepersoonshuishouden zal een 80 liter boiler voldoende moeten zijn. 

 
 

Onze boiler heeft een verwarmingselement van 2000W en kan op een standaard groep worden aangesloten. 

Hieronder de uitwerking per container wat er aan radiatoren nodig zal zijn: 

 

 

Keuzes: 
 

 MODERN RF elektrische radiator - warmteopslag 750 w 

 BASIC CONTROL RF kamerthermostaat - draadloos 

 HOME CONTROL klokthermostaat - draadloos 

 CALOR WHITE 350 

 SUBLIME PLUS elektrische radiator - warmte-opslag 750 w 

 
Prijs: € 2.150,00 (alleen verwarmen) 

Z.O.Z voor de berekening! 
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Sanitaire voorziening 

Douche opstelling 

 
 Douchebak rechthoekig 900x800x35 SMC 

 Douchebak sifon Maxaro, 112x10, wit 

 Regendouche rond 200 mm 

 Regendouche rond, thermostatisch, cool touch, zonder toebehrn 

 Doucheslang, metaal 150 cm 

 Handdouche 

 Geberit bedieningspaneel Sigma, wit inloopdouche 

 Muurprofiel, verstelbaar, mat zwart 8 mm incl. rubber 

 Hoekprofiel C98 matzwart met rubber 

 Glas paneel hoek, helder glas, 333 x 2000 mm 

 Vaste wand, 8 mm helderglas, nanotech 

 Supportbar recht, 1400 mm voor 8 mm glas, matzwart 

 

 
Wastafel opstelling 

 

 Badkamer Spiegel 600x800 mm met verlichting 

 Badkamermeubel F01-060012101 Basin 600 mm, mineraalmaemar wit met 1 kraangat 

 Cabinet Curve 600 mm, zwart, softclose systeem, 2 lades 

 Sifon wasbak 

 Eenhendel wastafelmengkraan zonder afvoerganituur 

 

 
Toilet opstelling 

 
 Keramisch toilet MOCOORI z. toiletzitting 

 Toiletzitting dik softclose quick release wit, duraplast 

 Burda Geberit UP-320 reservoir frame incl. isolatie 

 
Tegels 

 
 Wandtegel Tempest 300 x 600 

 Vloertegel Tempest 600 x 600 

 Wandtegel Madera 23x120 

 

 
Accessoires 

 
 Closetrolhouder, mat zwart 

 Closetborstelgarnituur hangend, mat zwart 

 Handdoekhouder dubbel draaibaar, mat zwart 

 Douchewisser, mat zwart, met siliconen glashouder 

 
 

Prijs: €2.000,- 
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Constructief 

Container opstellingen 

 
 Rondom buitenzijde hoekprofiel lassen t.b.v. montage rabatdelen of ander plaat werk ter afwerking 

 Frame voor kozijn in de deuropening van 2000 x 2300 mm, het frame wordt opgebouwd uit hoeklijn 

50 x 50 x 3 mm. 

 Frame in de kopse kant voor de badkamer 600 x 600 mm, het frame wordt opgebouwd uit hoeklijn 

50 x 50 x 3 mm. 

 Frame in de lange wand voor de woonkamer 4000 x 2300 mm, het frame wordt opgebouwd uit 

hoeklijn 50 x 50 x 3 mm. 

 Frame in de lange wand voor de slaapkamer 1000 x 2300 mm, het frame wordt opgebouwd uit 
hoeklijn 50 x 50 x 3 mm. 

 
 

Prijs: €4.850,00 

Prijs container A gebruikt / gecertificeerd en transport loods: €2300,00 

 

Kozijnen 

Kozijn opstelling optie 1 

 
Driemaal PVC window 

 

Type: Window Aluplast Casment open inside reno 

Window width: 1034 

Window height: 2134 

Renolite: without renolite 

Sealant colour: black 

Sheathing colour: white 

Fittings manufacturer: AF SIEGENIA 

Quantity: 4 

Cover the lower frame: YES 

Glass: VSG33, 1LE+/14A/VSG33,1 

Handles: HANDLE SECUSTIK ATLANTA WITH KEY T32-42 
WHITE 



 AF 03 RU SPS AX24+ WK2 (19400 ) Tilt and turn fitting Titan AF with hidden hinges class WK21 

 

 Optional fittings 1-1: Mark SKG2 – the sign of SKG** on the hardware (2071 ) Add SKG* mark on 

hardware element 
 Sparingmaat: 1000*2100 mm. 

 Tweezijdig gelaagd glas. 

 
 

 
 

 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingang - PVC window 

 
Type: Door Aluplast Casement T threshold PVC reno 

Window width: 2134 

Window height: 2134 

Renolite: without renolite 

Sealant colour: black 

Sheathing colour: white 

Fittings manufacturer: AF SIEGENIA 

Quantity: 1 

Cover the lower frame: YES 

Glass: VSG33, 1LE+/14A/VSG33,1 

Additional elements: Aluminum frame cover 

Handles: BOTH SIDES DOOR HANDLE FKS KL-KL 

30A/2000 92MM SKG *** F1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Prijs optie 1: € 3175,00 
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Kozijn opstelling optie 2 
 
 

PVC window 

 
Type: Character 70 window with renovation 

Window width: 620 

Window height: 620 

Renolite: both side renolite 

Sealant colour: 1980L Matte Black 

Sheathing colour: silver 

Fittings manufacturer: AF SIEGENIA 

Quantity: 1 

Sealant colour: black 

Glass: 4 Decormat/16A/4LE+ Ug=1,0 RW 

Handles: HANDLE SECUSTIK ATLANTA WITH KEY T32-42 

Fitting type: AF 03 RU SPS AX24+ Fitting Titan AF Class WK2 

Operational fittings: Mark SKG2 – SKG** on the hardware 
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PVC window 

 
Type: Character 70 window with renovation 

Window width: 1000 

Window height: 2300 

Renolite: both side renolite 

Sealant colour: 1980L Matte Black 

Sheathing colour: silver 

Fittings manufacturer: AF SIEGENIA 

Quantity: 1 

Sealant colour: black 

Glass: 4 Decormat/16A/4LE+ Ug=1,0 RW 

Handles: HANDLE SECUSTIK ATLANTA WITH KEY T32-42 

Fitting type: AF 03 RU SPS AX24+ Fitting Titan AF Class 

Operational fittings: Mark SKG2 – SKG** on the hardware 
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PVC window 

 
Type: Door HS Synego 

Window width: 3960 

Window height: 2280 

Renolite: both side renolite 

Sealant colour: 1980L Matte Black 

Sheathing colour: silver 

Fittings manufacturer: AF SIEGENIA 

Quantity: 1 

Sealant colour: black 

Glass: VSG44, 2LE+/ 14A/VSg44, 2 Rw (C;Ctr) = 38 

Handles: BOTH SIDES HS DOOR HANDLE f1 

Fitting type: HS3 REHAU lift and slide system – 400 kg 

Operational fittings: Mark SKG2 – SKG** 

 

 

 
PVC window 

 
Type: Character 70 window with renovation 

Window width: 2000 

Window height: 2300 

Renolite: both side renolite 

Sealant colour: 1980L Matte Black 

Sheathing colour: silver 

Fittings manufacturer: AF SIEGENIA 

Quantity: 1 

Sealant colour: black 

Glass: VSG33, 1LE+/16A/VSG33,1 Ug=1,1 RW (C;Ctr) = 35 

 

 
 
 

Prijs optie 2: € 5.362,50 



1 

 

Elektriciteit, Nederland 

Verlichting 

 Er zijn nu totaal 10 spots opgenomen, wit, met led verlichting, elk 8W. (zie afbeelding) De 
worden als volgt geplaatst: 4 x woonkamer 2 x keuken 2 x hal 2 x badkamer. Inbouwdiepte van 
armatuur is 40mm.

Ruimte A 

 OPUS 55 geaarde contactdooszon polarwit.
 OPUS InForm afdekraam 2-vpolar wit.
 LED & energiespaarlamp dimmer.
 fase-aansnijding, 7-110 VA.
 OPUS 55 draaidimmerafdekking.

Ruimte B 

 
 OPUS 55 geaarde contactdooszon polarwit.
 OPUS InForm afdekraam 2-vpolar wit.
 LED & energiespaarlamp dimmer.
 fase-aansnijding, 7-110 VA.
 OPUS 55 draaidimmerafdekking polarwit.

Ruimte C + D 

 OPUS 55 geaarde contactdooszon.
 Zonder krallen, polarwit.
 OPUS InForm afdekraam 2-vpolar wit.
 OPUS InForm afdekraam 1-vpolar wit.
 LED & energiespaarlamp dimmer.
 fase-aansnijding, 7-110 VA.
 OPUS 55 draaidimmerafdekking polarwit.

 
Montagematerialen 

 ABB Inbouwdoos HW52-F.
 ABB HAF perilex inbouwdoosbuisinvoer 19mm.
 Preflex flexbuis 3 x 2,5 mm + 1 x 1,5 mm.
 Flexbuis met draad 20mmbr/bl/grgl/sw/gr.
 Flexbuis met draad 20 mmbr/bl/grgl.
 Opendrukzadel M16 lang gat 6mm lichtgrijs.
 Wago 221 3 x 0,14 – 4 mm.
 Kabelclips"multi" 14-20mm grij smet spijker 2,0x40.
 Kabelbinder 4,5 x 360 mm zwart.

 

Overig 

 Hager Rookmelder 230 VTG501A
 Groepenkast;
 1 keer hoofdschakelaar 4P 40A
 12 keer Installatieautomaat B16 1P+N
 3 keer Aardschakelaar 2P 40A
 2 keer Installatieautomaat B16 3P+N
 1 keer Aardlekschakelaar 4P 40A
 Kabelgoot 60x190 mm wit incl. deksel.

 
Prijs: € 2950,00 

 

Optie: Dimmer meerprijs van €50,00 per stuk. De tien spotjes kunnen zelf 

ingedeeld worden. 
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Constructie, buitenkant 

 Geheel stalen constructie.
 Leveren en aanbrengen dakisolatie 50 mm EPS 30 m2.
 Leveren en aanbrengen vloerisolatie 80 mm PIR 30 m2.
 Dak afgewerkt met EPDM en rondom daktrim.
 2 stuk hwa incl. afvoerbuis tot maaienveld.
 Pakoeli onbehandeld 21 x 140mm lengte 3000.
 Eps 100 - 30/40 mm - 1000 x 1200 mm.
 Eps 100 - 40/50 mm - 1000 x 1200 mm.
 Eps 100 - 50/60 mm - 1000 x 1200 mm.
 Isolatie wordt door PU lijm afgemaakt
 Coating, Brandklasse A+
 Monteren buitenwanden van ribben 50x70 daartussen geïsoleerd, dampdoorlatende folie.
 Aluminium daktrim- 60 x 64 x 2500 mm
 Rubbercover epdm 30 M2 - 6100mm op maat
 Kiezelbak 45° lood 30 - 60x80x310mm

Constructie, binnenkant 

 Monteren voorzetwanden en binnenwanden van ribben 50x75 daartussen geïsoleerd, 
dampdoorlatende folie en bekleedt met OSB bepaalde delen (keuken / woonkamer en badkamer). 
Tot slot worden er gipswanden geplaatst.

 Leveren en monteren schuifdeur badkamer en vast kozijn meterkast.
 Plafondhangers monteren en afgewerkt met plafondplaat Agnes one step (vochtwerend), rondom 

afgewerkt met plafondlijst.
 Leveren en aanbrengen tengels 22x50 en afgewerkt met OSB 18 mm.
 Isolatie volgens Bouwbesluit (tijdelijke), Nederland.

 

 

Vloerafwerking 

Een veelzijdige vloer, verkrijgbaar in vele kleuren en dessins. Maar wat marmoleum nou echt 

bijzonder maakt is het milieuvriendelijke karakter van deze vloer. Geheel CO2 neutraal en draagt 

daarmee niet bij aan de klimaatverandering. Het is zelfs de eerste CO2 neutrale vloer ter wereld. 

Dit zit ‘m vooral in de grondstoffen van marmoleum, dit product is voor 97% gemaakt van 

hernieuwbare natuurlijke grondstoffen, zoals lijnolie, hars, houtmeel en kalksteen. Van deze 

grondstoffen is 43% gerecycled en daarnaast volledig biologisch afbreekbaar 

 

Goederen 

 
 1. ACCESSOIRE ANTISLIP LIJM-10-04860 (Col.2)

 Opmerking 1. Lijm voor tegels

 

 2. MARMOLEUM -2000X100-P1 (Col.3) - 30.00 M2

 Opmerking 1. Marmoleum

2. Pakinhoud 2.5m2 

 

 3. ACCESSOIRE TAC TILES BITUMEN - 500 -007X007-0 (Col.4) - 200.00 ST
 

 4. PLAATSING DRIE NADEN MARMOLEUM 

Prijs: €2.145,00
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Raamdecoratie (optie 2 – kozijnen) 

 
 Horizontale Jaloezie Aluminium

 

Samenvatting 

 
 Lamel type: Aluminium

 Lamel breedte: 25mm

 Raam type: Standaard raam

 Systeem: 25mm Aluminium Jaloezie

 Positie: In het kozijn

 Afmeting: (BxH) 1995mm x 2300mm / 963mm x 2200 mm / 1997 mm x 2300 mm

 Kleur: CA2030

 Ladder type: Ladderkoord

 Bediening: Trekkoord

 Bedieningszijde: Rechts Ophalen en Kantelen

 Spandraden: Geen spandraden

 Bevestiging: Schroefbevestiging / klemsteunbevestiging / Schroefbevestiging

 
 

Prijs: €1125,00 

 

Buitengevel 

Pakoeli K.D. aan: 
 

- Afm. 21x 145 mm., 4 zijdig geschaafd met ronde hoeken. 

- Vallende specificatie vanaf 235 cm. en op, zo passend mogelijk ingedeeld 

- Prijs: 6,49 m1. onbehandeld o.b.v. ca. 75 m2. 

- Toeslag 2 x Remmers GW 310 gecoat standaard kleuren = € 1,50 m1. 

 

Prijs: €4.150,00 incl. montage en gereedschap 


