2022-08-10

Om boendes beställning
av tilläggsarbeten vid fönsterrenoveringen.
Beställningsblanketten nedan publiceras nu som en information.
Vänta med att lämna in Boendebeställningen tills aviseringen för din lägenhet
är gjord!

MEDDELANDE TILL BOENDE ANGÅENDE BESTÄLLNING AV
TILLÄGGTJÄNSTER!
I samband med fönsterarbete kommer boende ges möjlighet att beställa diverse tilläggstjänster.
Eventuella beställda tilläggstjänster utförs i mån av tid samtidigt som fönsterentreprenad, skulle
tilläggstjänster bli omfattande utförs dom efter fönsterentreprenad.

Med vänlig hälsning
Joakim Jegestad

070-7613240
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Här fyller du i de tilläggstjänster
du vill få utförda!
I mappen du fått står all information som behövs för att fönsterrenoveringen ska gå så smidigt som
möjligt. Viktigt att tänka på är att lämna in beställningslistan i tid, annars får vi svårt att leverera
på utsatt tid vilket kan medföra ökade kostnader.
Har du frågor angående din beställning, ta dessa då vi ses för nyckelinsamling. Men har du frågor
som inte kan vänta går det givetvis bra att kontakta ansvarig platschef eller mejla till info@fogen.se
Se också förtydligande i ditt trapphus där svar på de vanligaste frågorna finns.
Arbetsbeskrivning av invändig målning:
 Invändig behandling av fönster/fönsterdörrar. Målningskod: 955-34909.
 Tvättning för ommålning samt uppskrapning, grundning, i- och påspackling samt 1 gånger strykning.
 Toppförsegling, demontering och återmontering av hakar och vred ingår alltid då vi målar invändigt.
 Utanpåliggande spanjolett som önskas demonterad och återmonterad. Kostnad 210 kr.
Villkor:
 Endast invändiga måleri- och glasarbeten är ROT-berättigade.
 30% (ROT) av arbetskostnaden drar vi av direkt vid fakturering.
 Om skatteverket avslår den boendes ROT-ansökan förbehåller vi oss rätten att tilläggsfakturera
tidigare avdragen arbetskostnad.
 Arbeten utöver här prissatta, debiteras med 600 kr/tim, inkl. moms, exkl. material.
 (420 kr/tim, inkl. moms, exkl. material vid ROT-berättigade arbeten).
 Betalningsvillkor: 10 dagar netto.
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Lägenhetsinnehavare: (Var god texta)

Telefon:

Personnr:

Brf:

Brf. org.nr:

Lght.nr: (4siffror)
enligt skatteverket:

Address:

Post.nr och ort:

Önskas faktura per e-post, ange e-postadress:

Tilläggstjänster inklusive montage (priser inkl. moms).
Invändig målning av innerbåge inkl. tillhörande karmdel, oavsett
bågens storlek. Arbetskostnad: 900 kr, material: 50 kr inkl. moms.
Invändig målning av fönsterdörr inkl. tillhörande karmdel, oavsett
storlek. Arbetskostnad: 1 200 kr, material: 200 kr inkl. moms.
Persienn 25 mm standardvit upp till 140 cm bredd.
Ej ROT-berättigat.
Persienn 25 mm standardvit över 140 cm bredd.
Ej ROT-berättigat.
Tillägg för spröjs vid invändig målning.
Arbetskostnad: 300 kr, material: 15 kr.
Målning av innerbågens utsida och ytterbågens insida (mellansidor)
samt kittkomplettering.
Ej ROT-berättigat.
Tillägg för spröjs vid målning av innerbågens utsida (mellansida).
Ej ROT-berättigat.
Målning av fönsternisch.
Arbetskostnad: 2 100 kr, material: 250 kr.
Målning av invändig fönsterbänk.
Arbetskostnad: 600 kr, material: 50 kr.
Demontering samt återmontering av utanpåliggande spanjolett.
Arbetskostnad: 300 kr, material: 0 kr.
Reparation av trasigt fönsterglas (gäller 3 mm floatglas i innerbåge).
Arbetskostnad:2 100 kr, material: 400 kr.
Uppgradering av befintligt glas i innerbågen till bullerglas.
(Obs, risk att ev. befintliga persienner inte får plats efter uppgradering).
Arbetskostnad:2 700 kr, material: 500 kr.
Montering av godkänd barnsäkerhetswire (Fix 184).
Arbetskostnad: 300 kr, material: 100 kr.

Pris efter
ROT-avdrag

Antal

Summa

680 kr/st
1 040 kr/st
940 kr/st
1 150 kr/st
225 kr/st

1150 kr/st
290kr/st
1 720 kr/st
470 kr/st
210 kr/st
1 870 kr/st

2 390 kr/st
310 kr/st

Total beställningssumma inkl. moms:

_________________________________

________________________________

Underskrift av beställare för Brf /
Lägenhetsinnehavare

Ort / Datum
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Tips! Fotografera gärna av beställningsformuläret, så du minns vad som är beställt!
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