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OPDRACHT verstrekking tot het inventariseren van de mogelijke asbest toepassingen in

het hieronder vastgelegde onderzoeksgebied:
Voor toelichting / invul instructie zie onder aan dit formulier
(1) Dhr.

(2)

Adres (straat en nr.):

(3)

Postcode:

(4)

Plaats:

(5)

E-mail adres:

(6)

Factuur Naam:

(7)

Adres (straat en nr.) :

(8)

Postcode:

(9)

Plaats:

(10)

adres onderzoek locatie indien afwijkend van factuur adres
Adres (straat en nr.)

(11)

Postcode:

(12)

Plaats:

(13)

geeft hierbij opdracht tot het uitvoeren van een type A inventarisatie door LCA voor de hierna
omschreven bouwwerken namelijk: (14)
Anders nl (15)
op het onderzoek adres zoals hierboven aangegeven .
2.

RAPPORTAGE

De resultaten van het onderzoek worden door LCA geïnterpreteerd en samengevat in een
onderzoeksrapport. Dit rapport zal per e-mail en op aanvraag per post bij de opdrachtgever worden
ingediend.
3.

TOTAALPRIJS VAN DE TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN

Het beschreven asbestonderzoek incl. het nemen van 1 monster zal door Lemmens Certificatie
Advies worden uitgevoerd voor een prijs van: ¤( 16) €
Voor het nemen van elk volgend monster een bedrag van € 35,-- per genomen monster.
Alle bedragen zijn excl. btw.
Kleefmonsters voor het aantonen van een asbest besmetting behoren niet tot de opdracht.
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Het bouwwerk op de te onderzoeken locatie dient geheel (alle ruimtes) toegankelijk te zijn.
Geheimhouding zal in acht worden genomen.
De opdrachtgever geeft toestemming om de gebruiker van het pand te interviewen
Indien er redelijkerwijs nog niet waarneembaar asbest aanwezig kan zijn dan kan een aanvullende type
B asbestinventarisatie (destructief) noodzakelijk zijn, Dit behoort niet tot de huidige opdracht.
Indien u met deze offerte akkoord gaat, dan verzoeken wij u vriendelijk de ondertekende
offerte/opdrachtbevestiging aan ons bedrijf te sturen.
Indien u bezwaar heeft tegen een of meerdere aspecten uit deze offerte, kunt u dit aangeven via
e-mail of mondeling bij Lemmens Certificatie advies.
Voor nadere inlichtingen is ons kantoor in Riel bereikbaar onder telefoon nr 06-53730506 of e-mail
info@lemmens-certificatie-advies.nl

.

Hoogachtend,
Lemmens Certificatie Advies
voor akkoord:
Voor deze

(17)

Datum:

(18)

Emailadres:

(19)

Telefoonnummer:

(20)

Bijlage: Algemene Voorwaarden zijn gelezen en akkoord.
Toelichting voor het invullen van het opdrachtformulier zie hierboven.
Nadat U het bestand geopend hebt moet U dit eerst opslaan op Uw computer en
daarna de vakjes invullen.
Klik op vakje (1) en maak een keuze tussen Dhr. of Mevr.
Klik daarna op het grijze vakje (2) en typ daar U naam in.
Vul dan de grijze vakjes (3) t/m (13) zoveel als mogelijk in.
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Als U het vakje (14) aanklik krijgt U een keuze tabel maak hieruit een keuze die bij Uw opdracht past. Zit
er geen omschrijving bij die bij Uw opdracht past laat dan de keuze op “Zoals hieronder omschreven”
staan. En vul dan vakje (15) in. Als U wel een keuze hebt kunnen maken vul dan hier niets in.
In vakje (15) moet U als er bij vakje (14) geen keuze gemaakt is in eigen bewoording zo goed als
mogelijk omschrijven wat het onderzoeksgebied is, welk deel van Uw perceel onderzocht moet worden.
In Vakje 16 kunt U niets invullen. Dat doe ik zodra ik weet wat exact onderzocht moet worden. Ik mail
dat ingevuld in het opdracht formulier aan U toe. Nadat met U de prijs is afgesproken.
Als U dit terug ontvangen heeft moet U de vakjes ( 17 19 en 20 nog invullen door op de grijze vakjes te
klikken en in te typen,
Als U op het vakje 18 klikt kunt U daarna op de pijltjes toets klikken. Hierna moet U een keuze maken uit
een datum. Niet op vandaag klikken ( omdat dit bij het openen van het formulier steeds wijzigt) maar op
de datum uit het overzicht.
Als U dit gedaan heeft slaat U het formulier op Uw computer op. Hierna moet U het formulier aan mij
mailen ( info@lemmens-certificatie-advies.nl ) en het ingevulde formulier als bijlage mee zenden.
Mocht U er niet uitkomen dan zal ik samen met U voor aanvang van de daadwerkelijke inventarisatie
het formulier invullen.
Hebt U hiernaast nog vragen of zijn er onduidelijkheden dan kunt U mij altijd bellen tel 06-53730506
( Rian Lemmens)
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